
 

 

  المملكة العربية السعودية

  وزارة التعليم العالي

  جامعة أم القرى

  كلية التربية بمكة المكرمة

  قسم المناهج و طرق التدريس
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  المشاركأستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية 

  

  بحث مكمل لمطالب الحصول على درجة الماجستير في المناهج و طرق تدريس اللغة العربية 

  الفصل الدراسي األول 

  هـ ١٤٣٤ – ١٤٣٣عام 
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 ص الدراسةلخستم
هدفت الدراسة إىل تقومي أداء معلمي اللغة العربية، وحتديد مستوى متكنهم من مهارات   

تدريس أدب األطفال يف املرحلة االبتدائية مبدينة الرياض، ولتحقيق ذلك استخدم املنهج 
الوصفي، وأعدت قائمة مبهارات تدريس أدب األطفال، وبعد حتكيمها حولت إىل بطاقة 

التخطيط للدرس وعدد مهاراته ثالث عشرة مهارة، : جماالت هي مالحظة تكونت من ثالثة
مهارة، والتقومي وعدد مهاراته سبع عشرة مهارة، وطبقت  أربع و عشرونوالتنفيذ وعدد مهاراته 
 : النتائج التالية معلما، وبعد تطبيقها خلصت الدراسة إىل ) ٤٥(على عينة تكونت من 

 مهارة )١٣(منها ، ب األطفال يف املرحلة االبتدائيةمهارة الزمة لتدريس أد )٥٤(مت حتديد  .١
 .مهارة يف مستوى التقومي) ١٧(، ومهارة يف مستوى التنفيذ )٢٤(، ويف مستوى التخطيط

جاء مستوى متكن معلمي اللغة العربية من مهارات تدريس أدب األطفال يف املرحلة  .٢
 .)١,٢( حيث بلغ متوسط األداء الكلي هلم، االبتدائية متوسطا

جاء مستوى متكن معلمي اللغة العربية من مهارات تدريس أدب األطفال يف املرحلة  .٣
:  ، كالتايل جماالت تدريسه، حيث بلغ متوسط األداء الكلي هلم يف  االبتدائية متوسطا

 .) ٠٠,٢(، و التقومي ) ٢,٢(، و التنفيذ ) ٠٠,٢(التخطيط 
كن معلمي اللغة العربية من مهارات فروق دالة إحصائياً بني متوسطات درجة مت عدم وجود .٤

 . سنوات اخلربة ملتغريوفقاً  تدريس أدب األطفال يف املرحلة االبتدائية
فرق دال إحصائيًا بني متوسطات درجة متكن معلمي اللغة العربية من مهارات  وجود .٥

يف بية وفقا ملتغري الدورات التدرييف املرحلة االبتدائية  تدريس أدب األطفال للصفوف العليا
 دورات تدريبية وذلك مبتوسط حسايب بلغ حيصل علىوذلك لصاحل من مل  التخطيطجمال 

  .)٠٥,٠(عند مستوى الداللة ،  )٢, ٢١(
فروق ذات داللة إحصائية بني معلمي اللغة العربية وفقا ملتغري الدورات التدريبية  عدم وجود .٦

 . والتقومي، التنفيذ يف جمايل
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Abstract 

The study aimed to evaluate the performance of Arabic teachers 
and their ability to teach children’s literature in primary stage in 
Riyadh. To achieve this, the study used the descriptive method and 
developed a list including the skills of teaching children’s literature. 
After controlling it, it is turned into a note card which consists of three 
domains : planning and preparing the lesson domain which includes 
13 skills ; implementation and practice domain that includes 24 skills ; 
assessment domain that includes 17 skills. It is applied to a sample 
that is consisted of (45 ) teacher. After implementation, the study 
concluded some results, as follows : 

1- There are ( 54 ) skills that are necessary for teaching children’s 
literature in primary stage , including (13 ) skills at the level of 
planning and preparing the lesson ; ( 24 ) skills at the level of 
implementation and practice ; ( 17 ) skills at the level of assessment . 

2- The level of the capacity of Arabic teachers to teach children’s 
literature in primary stage was an average level ( i.e. 2.1 ) according to 
evaluation standard in the study. 

3- The extent to which Arabic teachers is to able to perform preparation 
skills for teaching children’s literature in primary stage was medium    
( i.e. 2 ). 

4- The extent to which Arabic teachers is to able to perform 
implementation and practice skills for teaching children’s literature in 
primary stage was medium ( i.e. 2.2  ). 

5- The extent to which Arabic teachers is to able to perform assessment 
skills for teaching children’s literature in primary stage was medium ( 
i.e. 2 ). 

6- There is no statistically significant difference between the averages of 
the capacity of Arabic teachers to perform the skills of teaching 
children’s literature in primary stage according to experience years . 

7- There is a statistically significant difference between the averages of 
the capacity of Arabic teachers to perform the skills of teaching 
children’s literature in the higher grades of primary stage according to 
training courses in preparation domain only for those who don’t join 
training courses , by average (2.21 ) . 
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معايل مديرها األستاذ التقدير جلامعة أم القرى ممثلة يف و فيسرين أن أتقدم بالشكر   
 زايد/ د.ممثلة يف عميدها سعادة أ، كلية الرتبيةبكري ابن معتوق عساس، كما أشكر  / الدكتور

/ بن عجري احلارثي كما أشكر قسم املناهج و طرق التدريس ،ممثال يف رئيسه سعادة الدكتور
، وميتد الشكر ألعضاء هيئة التدريس بالقسم على ما قدموه يل عبداهللا بن حممد آل متيم

 الفاضل املرّيب ، و أخص بعظيم الشكر أستاذي الكرميو ولزمالئي طالب الدراسات العليا، 
الذي كان له الفضل الكبري ، مرضي بن غرم اهللا الزهراين / سالة سعادة الدكتوراملشرف على الر 

فجزاه ، عليه اآلنهو  ماعلى جناز هذا العمل منذ أن كان فكرة إىل أن أصبح إيف  - بعد اهللا  -
  . نفع بعلمه و اهللا خري اجلزاء 

/ الدكتور األستاذو ، دخيل اهللا بن حممد الدمهاين/ كما أتقدم بالشكر لسعادة الدكتور  
على مناقشتهما خطة الدراسة ، و على ما أبدياه من مالحظات ؛ الثبييتبن عواض ضيف اهللا 

عبد اللطيف بن  /الرسالة ، والدكتور تهمامناقش قيمة أفاد منها الباحث ، كما أشكرمها على
  . كمنيال أنسى سعادة األساتذة احملو محيد الرائقي؛ على ما قدمه من استشارات إحصائية، 

الذي ، القرين بن عبد اهللا موسى/ األستاذ، كما أشكر املشرف الرتبوي بشرق الرياض
  . شاركين يف تطبيق أداة الدراسة على العينة االستطالعية

للزمالء املعلمني الذين تعاونوا معي يف تطبيق أداة الدراسة، ومالحظة الشكر موصوٌل و 
  . أدائهم

كما أشكر اإلدارة العامة للرتبية والتعليم يف الرياض على تعاوا معي، وعلى ما قدمته 
  . يل عندما قامت بإيفادي للدراسة أوال، مث تسهيلها مهميت البحثية يف تطبيق أداة الدراسة

فلهم كل تقدير ، كما ال يفوتين أن أشكر كل من ساندين يف هذا العمل دون استثناء
  . عرفانو 

  احثالب  
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  فهرس الموضوعات
  الصفحة  الموضوع      ت
  أ  . مستخلص الدراسة باللغة العربية  ١
  ب  . مستخلص الدراسة باللغة االنجليزية  ٢
  ج   اإلهداء  ٣
  د  الشكر و التقدير  ٤
  هـ  فهرس الموضوعات  ٥
  ح  فهرس الجداول  ٦
  ي  فهرس المالحق  ٧
  ١  . أبعادهاو مشكلة الدراسة  :الفصل األول  ٨
  ٢  . مقدمة الدراسة  ٩

  ٨  .  مشكلة الدراسة  ١٠
  ٨  .أسئلة الدراسة   ١١
  ٩  .  أهداف الدراسة  ١٢
  ٩  . أمهية الدراسة  ١٣
  ١٠  .  حدود الدراسة  ١٤
  ١٠  . مصطلحات الدراسة  ١٥
  ١٤  . الخلفية النظرية للدراسة: الفصل الثاني  ١٦
  ١٥  : اإلطار النظري: أوالً   ١٧
  ١٥  . تدريبهو إعداده  االبتدائيةلة اللغة العربية في المرح معلم: المبحث األول  ١٨
  ١٥  .أمهية إعداد معلم اللغة العربية   ١٩
  ١٩  . ، و أهدافه  برنامج إعداد معلم اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية  ٢٠
  ٢١  . اجتاهات إعداد املعلم  ٢١



 و 

 

  تابع فهرس الموضوعات
  الصفحة  الموضوع  ت
  ٢٢  . برنامج إعداد معلم اللغة العربيةمكونات   ٢٢
  ٢٣  . اجلانب النظري: أوال  ٢٣
  ٢٦  . اجلانب العملي: ثانيا  ٢٤
  ٢٧  . تدريب معلم اللغة العربية أثناء اخلدمةواقع   ٢٥
  ٢٨  . مفهوم التدريب  ٢٦
  ٢٩  . أهداف التدريب أثناء اخلدمة  ٢٧
  ٣٠  . أسس ومعايري التدريب الناجح  ٢٨
  ٣٣  المبحث الثاني   ٢٩
  ٣٣  . واقعه وأهدافهتعليم اللغة العربية في المرحلة االبتدائية : أوال   ٣٠
  ٣٣  . واقع تعليم اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية  ٣١
  ٣٤  . أهداف تعليم اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية  ٣٢
مفهومه وأهميته  تعليم أدب األطفال في المرحلة االبتدائية: ثانيا   ٣٣

  .وأهدافه وواقع تعليمه ومهارات تدريسه 

٣٨  

  ٣٨  . مفهوم أدب األطفال  ٣٤
  ٣٩  . أمهية أدب األطفال  ٣٥
  ٤٥  . أهداف تعليم أدب األطفال  ٣٦
  ٤٨  . واقع تعليم أدب األطفال يف املرحلة االبتدائية  ٣٧
  ٥٠  . أدب األطفال يف املرحلة االبتدائية تدريسمهارات   ٣٨
  ٥١  . األناشيد تدريسهارات م  ٣٩
  ٥١  . الدرسختطيط مهارات : اال األول  ٤٠
  ٥٢  . تنفيذ الدرسمهارات : اال الثاين  ٤١
  ٥٦  . تقومي الدرسمهارات : اال الثالث  ٤٢
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  تابع فهرس الموضوعات
  الصفحة  الموضوع  ت
 وعالقتها تالميذ المرحلة االبتدائية خصائص نمو: الثالثالمبحث   ٤٣

  .بتدريس أدب األطفال

٥٩  

  ٥٨  . اجلسمي النمو خصائص  ٤٤
  ٦٠  . خصائص النمو االنفعايل   ٤٥
  ٦١  . خصائص النمو العقلي   ٤٦
  ٦٢  . خصائص النمو االجتماعي   ٤٧
  ٦٢  . خصائص النمو اللغوي   ٤٨

  ٦٦  . الدراسات السابقة: ثانيا  ٤٩
  ٦٦  . دراسات تناولت تدريس أدب األطفال  ٥٠
  ٦٨  . دراسات تناولت التقومي يف تعليم اللغة العربية  ٥١
  ٧٣  . التعليق على الدراسات السابقة  ٥٢
  ٧٥  .الميدانية الدراسة  إجراءات:  الفصل الثالث  ٥٣
  ٧٦  . منهج الدراسة: أوال  ٥٤
  ٧٦  . جمتمع الدراسة: ثانيا  ٥٥
  ٧٦  . عينة الدراسة: ثالثا  ٥٦
  ٨٠  . أداة الدراسة: رابعا  ٥٧
  ٨٢  . صدق األداة: خامسا  ٥٨
  ٨٥  . ثبات األداة: سادسا  ٥٩
  ٨٦  . تطبيق األداة: سابعا  ٦٠
  ٨٧  . املناسبةاألساليب اإلحصائية : امناث  ٦١
  ٨٩  . مناقشتهاو تفسيرها و عرض النتائج :الفصل الرابع  ٦٢
  ٩٠  . اإلجابة عن السؤال األولنتائج   ٦٣
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  تابع فهرس الموضوعات

  الصفحة  الموضوع  ت
  ١٠٠  . اإلجابة عن السؤال الثايننتائج   ٦٤
  ١١٨  . الثالثاإلجابة عن السؤال نتائج   ٦٥
  ١٢٥  . امقترحاتهو توصياتها و ملخص نتائج الدراسة : الفصل الخامس   ٦٦
  ١٢٦  .  نتائج الدراسة: أوال  ٦٧
  ١٢٧  . التوصيات: ثانيا  ٦٨
  ١٢٨  . املقرتحات: ثالثا  ٦٩
  ١٢٩  المراجع  ٧٠
  ١٣٠  . املصادر: أوال  ٧١
  ١٣٠  . املراجع: ثانيا  ٧٢

  فهرس الجداول
  الصفحة  عنوان الجدول   رقم الجدول

توزيع عينة الدراسة حسب مكاتب اإلشراف الرتبوي والصف   ١
  . الدراسي

٧٧  

  ٧٩  . توزيع عينة الدراسة حسب فئات عدد سنوات اخلدمة  ٢
  ٨٠  . التدريبيةتوزيع عينة الدراسة حسب عدد الدورات   ٣
  ٨٢  . بنود كل حمور قبل التحكيمحماور بطاقة املالحظة وعدد   ٤
  ٨٥  . بنود كل حمور بعد التحكيمحماور بطاقة املالحظة وعدد   ٥
اتفاق واحملسوبة بطريقة ااالت الرئيسة لبطاقة املالحظة قيم ثبات   ٦

  . لعينة الدراسة االستطالعية) COOPER(كوبر  املالحظني
٨٦  

التكرارات والنسب املئوية آلراء احملكمني حول مهارات إعداد دروس   ٧
  .أدب األطفال يف الصفوف العليا من املرحلة االبتدائية

٩١  
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  فهرس الجداولتابع 

  الصفحة  عنوان الجدول   رقم الجدول
التكرارات والنسب املئوية آلراء احملكمني حول مهارات تنفيذ دروس   ٨

  . أدب األطفال يف الصفوف العليا من املرحلة االبتدائية
٩٣  

التكرارات والنسب املئوية آلراء احملكمني حول مهارات تقومي دروس   ٩
  . أدب األطفال يف الصفوف العليا من املرحلة االبتدائية

٩٧  

التكراري واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة التوزيع   ١٠
أدب األطفال  درسمن مهارات ختطيط  متكن معلمي اللغة العربية

  . للصفوف العليا يف املرحلة االبتدائية مبدينة الرياض

١٠١  
  

التوزيع التكراري واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة   ١١
أدب األطفال  درسمتكن معلمي اللغة العربية من مهارات تنفيذ 

  . للصفوف العليا يف املرحلة االبتدائية مبدينة الرياض

١٠٦  

التوزيع التكراري واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة   ١٢
أدب األطفال  درسي اللغة العربية من مهارات تقومي متكن معلم

  . للصفوف العليا يف املرحلة االبتدائية مبدينة الرياض

١١٣  

 One- way(اختبار حتليل التباين أحادي االجتاه نتائج   ١٣
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، أمهيةً و ، أهدافاً و ، أسئلةً و ، اً حتديد، مشكلة الدراسة تضمن هذا الفصل
  : تفصيل ذلكفيما يلي و ، طلحااصمل وصفاً و ، حلدودهاتفصيال ً و 

  : مقدمة الدراسة

، لغرض  و أدبياً  و عقلياً  جسمياً  اتمع إلعداد النشء إعداداً وسيلة تُعد الرتبية 
للتواصل مع  وسيلةً يئتهم يئة صاحلة ألنفسهم و متعهم ، و الميكن ذلك بدون لغة تكون 

فيستطيع الفرد التزود باملعلومات  منوه املعريفو ، االجتماعية اإلنسان وتلبية حاجات، ناآلخري
يف حياة  كبرياً  إذ تؤدي دوراً ؛ الكتابةو ، احملادثةو ، القراءةو ، تماعاالس واخلربات عن طريق

اللغة و  .وليست جمرد وسيلة من وسائل التعبري فقط ، املشاعرو ألا وعاء األفكار ؛ اإلنسان
صلى اهللا  -ولغة نبينا حممد ، منزلة تربوية عظيمة فهي لغة القرآن الكرميو العربية متتاز بقيمة 

مجيلة ، عذبة الكلمة، متسعة يف معجم ألفاظها، االعتدال يف حروفهابتتصف ، -عليه وسلم
، احلازمي( مكونات الكلمة من احلروفو اجلمل حسنة يف تركيب عباراا على مستوى ، اللفظ

  . )١٧: م٢٠٠٥

السامع على و فن حيمل القارئ "  )م٢٠٠٤(أشارت سعاد الوائلي  واألدب كما
 .٤٢ص " بعيدة من اخليال و ينقلهما إىل أجواء قريبة أو ، خاصا يثري فيهما إحساساو ، التفكري

االرتقاء و ، التذوق األديب تنمية مهاراتو ، فدراسة األدب تؤكد على ضرورة تنمية الثروة اللغوية
واألدبية بقدر يتناسب ومستوى  الثقافيةو وإدخاله معرتك احلياة االجتماعية ، بذهنية التلميذ

األفكار اليت تسهم يف صهره يف و واالجتاهات ، السلوكياتو القيم وتزويده ب، تفكريهو نضجه 
، العبيدي(أمته و وفيًا لوطنه ، مؤمنًا بعقيدته، بأرضه لينشأ ملتصقاً ؛ بوتقة ثقافة جمتمعه

، توفر للمتعلم رؤية ذاتهو ، فله أثره يف نفوس املتعلمني فتثري العواطف .)٦: هـ١٤٢٥
، عطية(وتنمية للقيم الفاضلة ، توجيه سلوكو ، تذوقو ، فدراسته متعة .اإلحساس بوجودهو 

   .)٢٦٦: م٢٠٠٧

فنونه املختلفة و ، رجل الغدو ، إذ يُعىن بطفل اليوم؛ وينال أدب األطفال مكانة سامية
 إثراء حسهم اجلمايلو ، تربية أذواقهمو ، تعمل على صقل مواهبهم، االنتباهو  غنية بوسائل التأثري

التكيف و  مساعدم على فهم معىن احلياةو ، اإلصغاءو تنمية قدرام على الرتكيز و ، اإلدراكيو 
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: م٢٠٠٦، هبة عبد احلميد( والسلوكية املعايري االجتماعيةو ، من القيم مجلة إكسامو ، معها
   .٥ص" من أجنح الوسائل يف حتقيق أهداف الرتبية "  )م١٩٩٧(كما يرى الشيخ و فه، )١٨

حيث تُعد مرحلة الطفولة ، ثقيفه قضية حضارية هلا األولويةتو ذيبه و وتنشئة الطفل 
وطواعيته الكتساب القيم وتشكيل ، بالتعلملشغف الطفل ؛ مرحلة مهمة يف بناء اإلنسان

يف  فمستقبل األمم يسجل، تعليمهو خاصة وأن تأثريها ميتد لبقية مراحل حياته ، الوجدان
يف إعداده  لتقدمي ما يسهم؛ الباحثون بدراسة الطفلو فاهتم العلماء ، مؤسسات إعداد الطفل

، االلتقاء بزمالء املدرسةو فالطفل يف هذه املرحلة يبدأ يف االنطالق ؛ املتكاملو اإلعداد السليم 
الوجدانية  القدراتتتشكل و ، املعريفو اللغوي  وتتزايد لديه جرعات االتصال فيحدث النمو 
جيب العناية الفائقة عند اختيار النص ، حياة الطفل طبقا خلصائص تلك املرحلة الدقيقة منو 

  . )١٢٩: م١٩٩٩، زلط(األديب املوجه للطفل 

أن " على  )م٢٠٠١(ألمهية هذا الدور أكد اللبدي و ، ذلكرئيس يف  ردو  للمعلمو 
خبالف و ما هو قادرًا على التمييز بني ما ينفع األطفال  وِعد إعدادًا تربويًا حبيث يغديكون قد أُ 

، ما يناسب كل مرحلة من األلوان األدبية املختلفةو ، مبراحل الطفولة املختلفة عارفاً ، ذلك
فيتوىل أمر قص احلكايات لألطفال  .طبيعة اللون الواحد الذي يالئم أطفال املرحلة الواحدةو 

جيد األطفال فيه عناصر و ، بطلها ويف املدرسة مرٍب مؤهل حيسن تقمص أدوار القصة كأمنا ه
إال أن  .٤١ص ". تماع إليه بكل حواسهماالسو ، جتعلهم حيرصون على موعدهم معهترغيب 

وجود ضعف يف منهج ) هـ١٤٢٣(اخلضريي  فقد أثبتت نتائج دراسة؛ الواقع خالف ذلك
من اإلحاطة بأدب  معلمي اللغة العربية يف متكني مقرر أدب األطفال يف كليات إعداد املعلمني

  غريمفردات املقرر إىل جانب أن ، صياغة أهدافه واضحة ودقيقةفلم تكن ، وسائطهو الطفل 
كما أوصت . مل يكن مناسبا للمقرر وأن نظام التقومي املتبع، كافية لتغطية أنواع أدب الطفل

؛ يف برامج اإلعداد الرتبوي بإعادة النظر) هـ١٤٢٥(بريكيت و ، )هـ ١٤١٧(املعيقل  ةدراس
 وتضمني مناهج إعداد معلمي اللغة العربية، الرتبويني غريو لعدم وجود فروق بني الرتبويني 

االهتمام ب )هـ١٤٢٣( لطيفة العثيمنيأوصت دراسة و ، مقررات متخصصة يف أدب األطفال
على ممارسة مهارات تدريس كل مهارة من  االلغة العربية عن طريق تدريبه ةبإعداد معلم

معلم اللغة العربية  تدريببضرورة ) هـ١٤٢٦(ايدل  أوصت دراسةو ، مهارات اللغة العربية 
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أسلوب قراءة القصص  و ، الفعالة للتدريس اإلجراءاتو ، األساليبو على االجتاهات احلديثة 
  .تدريس أدب األطفالالفعالة يف ساليب األكأحد 

، الفرد فإعداده اإلعداد اجليد حيقق أهداف؛ قضية إعداد املعلم تشغل الرتبوينيف 
، املستقبل ومن مث فإن اخلطوة األوىل حنو ، ملستقبل لألمة املتعلمةفا؛ على حد سواء اتمعو 
معلمي ف .)١٦٦: م٢٠٠٤، أمحد(إعداده و مواجهة التحديات تكمن يف حسن انتقاء املعلم و 

اللغة العربية يفتقرون إىل املهارات الالزمة لتدريس أدب األطفال فالِكتاب لديهم وسيلة للتلقني 
ارتياد مكتبة املدرسة و كما أن حصص القراءة ،  طريق لالتباع ال لإلبداع والقراءة، ال للتفكري
 "تذوق األدب بشكل عام و القراءة  وهامشيا يف تنمية ميول األطفال وقدرام حن تلعب دوراً 

  . )٣٣٤: م٢٠٠٦، أمحد(

املالحظ ملل حيث ، لدى معلمي اللغة العربية تعليمهو  مفهوم أدب األطفاليغيب و 
ال  ألم؛ إال النظرة السلبية نصوصهال ميلكون من  همف، من درس أدب األطفال  األطفال

 دل عليهكما السبب  و ؛ مث إعادة إلقائه أمام الصف، يعرفون منه إال حفظ النص عن ظهر قلب
، أن املعلم يف أغلب األحيان يصاب بالقلق من عدم فهم التالميذ للنص"  )م١٩٩٢( جعفر
ال و أ، أنه يلقي القصة بنغمة واحدة وأ، ٥٢ص " كلمات القصيدة من عدم وضوح   والقلق

أنه يطيل فيها و أ، حوادثها جيداً و أنه ال يذكر القصة و أ، ظهر النواحي الوجدانية بصورة مؤثرةيُ 
معقدة ال تناسب مرحلة أن القصة يف ذاا  وأ، تكرار العباراتو مملة أ يذكر تفصيالتٍ و 

، الربط بينهاو  ممالً  تفسرياً  نصوصه يف تفسريو ، أدب الطفلإضافة إىل أم خيوضون يف  .الطفولة
يف دراسة  -أحيانا  –وقد خيوضون ، اإلمالءو ، القواعد: مثل، بني دروس اللغة العربية األخرىو 

إىل  يف املرحلة اليت حيتاج فيها األطفال عقاباً  )٥٣: م١٩٩٢( جعفرفسّماه ، تاريخ األدب
   .املرحو ، الفرحو ، احلركة

لدى معلمي اللغة العربية  وال أدل على غياب مفهوم أدب األطفال من أن غاية دراسته
 االستمتاع مما يقلل من، دروس الشعر باحملفوظات ىسمحيث تُ ، االستظهارو احلفظ  وه

بطريقة مصطنعة وبأسلوب غري  أهيقر و ، اإللقاءو الشعر بطريقة اخلطابة املعلم يقدم ف، بالشعر
وقد جرت  .الكثرية يف حتليل الشعر مما يعوق استمتاع األطفال به بالتفاصيليهتم  وأ، طبيعي
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مث يشرح  أن يقرأ املعلم النص على التالميذ األناشيدالعادة لدى معلمي اللغة العربية يف تدريس 
، إن كان نثراً  فقرة فقرةً و أ، إن كان شعراً مث يشرح النص بيتًا بيتًا ، الكلمات اليت حتتاج إىل شرح

، معبد الرحي( .يف حني أن التالميذ يبذلون حماوالت جاهدة لفهم ما يقدم إليهم من أفكار
   .)١٧٤: م٢٠٠٧

لدى معلمي اللغة العربية ميثل  تعليمهو ، مفهوم أدب األطفاليرى الباحث أن غياب و 
فال ميكن ، التقصري لتدعيمهاو البحث عن مكامن اخللل و مشكلة جيب إجياد احللول املناسبة هلا 

خيدم الغرض  لديه اإلملام الكايف بطرق التدريس احلديثة أن يوظفها بشكل سليم ملعلم كفء
، الذي وجد من أجله أدب األطفال ما مل يكن لديه التصور الواضح للدرس الذي يريد تقدميه

اليت متتع ، صور الفرحو ، واخلياالت، ركةحلفيها من حرية افنصوص أدب األطفال  ومبالحظة
ذلك إال أّن ، ظمت ألجلهايغت ونُ اليت صِ  تعمل على حتقيق األهداف الرتبويةو تبهجه و الطفل 

  . التلقنيو ال يُدرك بتصور خاطئ من املعلم ملفهوم أدب األطفال يضعه يف دائرة احلفظ 

يقوم على ، االبتدائية خصوصاً أدب األطفال يف املرحلة و  إّن تدريس األدب عموماً 
، رؤية واضحة ملا يراد حتقيقهو ، من مهارات التخطيط السليم للدرس بأسس علمية التمكن

الذي يقوم و ، التنفيذ السليم باختيار املعلم لطريقة التدريس املالئمة لطبيعة درس أدب األطفالو 
 على تقومي تالميذه تقوميا بنائياً وحرص املعلم ، املتعلمو نشطة اهلادفة للمعلم من األ على جمموعة

تقدمي التغذية و ، لضمان حتقيق األهداف التعليمية لدرس أدب األطفال، صادقاً و ، موضوعياً 
ميتلك املهارات الالزمة فتدريسه حيتاج إىل معلم  .املختلفة منوهم تنمية جوانبو ، الراجعة هلم

، الوائلي( تربية امللكة األدبيةو ، من تذوق النص األديب طفاليعمل على متكني األو ، لتدريسه
  . )٤٠: م ٢٠٠٤

على تنظيم  املعلم تخطيط لدرس أدب األطفال يف أنه يساعدالتتضح أمهية  كما
توزيعه بشكل جيد يسهم يف حتقيق أهداف و ، وضبط وقت احلصة الدراسية، وترتيبها، أفكاره
يعني معلم و إضافة لذلك فه، أساليب التقومي املناسبة باستخداموالتأكد من حتقيقها ، الدرس

وسائل تعليمية تعني على حتقيق و من أنشطة  الدرس اللغة العربية على جتهيز ما قد يتطلبه
، تنمية املهارات اللغويةو ، اإلصغاءو  على الرتكيز طفالتنمية قدرات األو ، أهدافه الرتبوية
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 الدرس  لتتالءم مع أهداف؛ كما يساعد املعلم على اختيار طريقة التدريس،  التذوق األديبو 
وجتنبه ، الوضوحو الستناده إىل التخطيط ؛ حتسني عمليات التعليمو ، هأساليب تقوميو ، هوسائلو 

  .)٩٦: هـ١٤٢٩، دعاءو ، فايزة( .االرجتال وبالتايل زيادة كفاءة التدريسو العشوائية 

وجود ضعف يف مستوى عن  )م٢٠٠٣( السالمي  دراسةكشفت ويف هذا الصدد فقد  
عبري  أكدت نتائج دراسةو ، متكن معلمي اللغة العربية من مهارة التخطيط لدرس أدب األطفال

النصوص األدبية  من مهاراتاللغة العربية  معلماتمتكن على تدين مستوى ) م٢٠٠٩(السامل 
 علميم تركيز إىل) هـ١٤١٧(املعيقل  دراسة و أشارت، التقوميو ، التنفيذ و ، التخطيط جماليف 

كما ،  اإللقاءو إجادة القراءة  و، املعارفو على حتقيق هديف إمداد التالميذ باألفكار  اللغة العربية
لك األهداف اليت تركز تالعربية  إمهال معلمات اللغة )هـ١٤٢٣(لطيفة العثيمني  أكدت دراسة
بينت نتائج دراسة و ، التذوق األديبو الثروة اللغوية  وتنمية، التعبري وتوجيه السلوكو على الفهم 

ن بعضًا من معلمي اللغة العربية ال يراعون أ )ه ١٤٢٤(الزهراين ،و  )هـ١٤٢٣( املعيقل
يف  فنسبة كبرية من األهداف تضمنت أخطاء، الصياغة السلوكية الصحيحة لألهداف

فكان تركزها ، املهاريةو ، الوجدانيةو ، للجوانب املعرفية مشوهلاإضافة لعدم مراعام ؛ صياغتها
  . مهارات التفكري الدنياو اال املعريف  على

إال أن ، وعلى الرغم من ضرورة متكن املعلمني من التخطيط لدرس أدب األطفال
البد لكل " أن  )م٢٠٠٧(يرى مفلح و ، لعناصر التدريس التخطيط ليس إال عنصرا مكمالً 

م ينفيذ الدرس لتحقيق أهداف التعليف أثناء ت اتباعهاجراءات اليت ينبغي معلم أن يتصور اإل
إال أن التنفيذ الفعلي ، وعلى الرغم من هذا التصور، يف خطة التدريس م اليت حددهالالتعو 

مهارة : مثل، ٢١ص  "للدرس لن يتحقق إال بتوافر مجلة من املهارات املتعلقة بتنفيذ الدرس
، التعليمية املناسبة يف الصفواستخدام الوسيلة ، مهارة استخدام األسئلةو ، التهيئة احلافزة

إاء الدرس و ، متكنه من إدارة الصفو ، ألن ذلك يزيد من دافعية التالميذ؛ مهارة التعزيزو 
، )٢٦: م٢٠٠٧، مفلح( .باحلقائق اإلملامو لتلخيص األفكار ؛ من الزمن حبيث خيصص جزءاً 

يف أداء معلمي اللغة العربية يف جمال  قصوروجود  )م٢٠٠٣( السالمي أكدت نتائج دراسة و 
 لطيفة العثيمني :ة كل منسكما أكدت درا جمال االستنباطو ، التحليلو  الشرحو العرض 

مهنيا و معلمي اللغة العربية علميا أغلب تدين كفايات ، )م٢٠٠٩(عبري السامل و ، )هـ ١٤٢٣(
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مظاهر  عن) هـ١٤١٧(املعيقل  كشفت دراسةو ، عند تدريسهم النصوص يف املرحلة االبتدائية
واألنشطة اليت ، اإلجراءاتو ، اتباع معلمي اللغة العربية لألساليبحيث متثل يف هذا الضعف 

تركز  )هـ١٤٢٣(الفقيه نتائج دراسة  كشفتو ، )%٣٢.٩٦(هداف تدريس املادة بنسبة أحتقق 
دراسة كما أكدت ،  الطرق التقليدية يف التدريسو ألساليب ل معلمي اللغة العربية استخدام
 دون املستوى املطلوبكانت تنمية معلم اللغة العربية ملهارات طالبه  أن  )هـ١٤٢٤(الزهراين 

الطالب ال حيققون سوى إىل أن ) هـ١٤١٧(املعيقل  أشارت نتائج دراسةو ، توقعاملو 
ومن خالل استعراض ما سبق تربز أمهية أن يكون  .املادة من أهداف تدريس )%٥٠.٨٤(

املعلم ملما بطرق التدريس املختلفة ، إذ ال فائدة من التخطيط دون املام بطريقة تنفيذها على 
  . أرض الواقع ، و بالتايل حتقيق األهداف املنشودة 

من وراء العملية   الذي حتقق ُحيكم ا على مدى النجاح مهمةويُعد التقومي وسيلة 
، األساليب اليت اختارها املعلم لتنفيذ مفردات املنهجو الطريقة و ، أهدافهو حمتواه و املنهج : كلها

اجتاهات نتيجة مروره باملواقف و  مهاراتو من معارف عليه مدى ما حصل و الطالب املتعلم و 
قة هلذا التقدم الدقيو املالحظة املستمرة  وفدور املعلم ه .)٣٨٩: م٢٠٠٢، جابر( .التعليمية

الطالب ال اجلانب املعريف فقط  بالشمول لكافة جوانب شخصية مي متسماً و على أن يكون التق
عبري و ، )هـ١٤٢٣(لطيفة العثيمني  دراسةأكدت نتائج  قدو ). ٢٨٥:  م٢٠٠٧، الضبعاتو أب(

طبقا ملا و ، اللغة العربية عن ممارسة أغلب مهارات التقومي  معلماتبُعد  )م٢٠٠٩(السامل 
أكثر أساليب التقومي فإن ، )هـ١٤٢٣(الفقيه و  )هـ١٤٢٤(آل معيض أشارت إليه دراسة 

 دراسة إال أن .الواجب املنزيلو ، املالحظةو ، التمارين الصفيةو ، املناقشةو ، احلوار استخداماً 
غري و تقليدية املستخدمة من قبل املعلمني أسئلة أن أسئلة التقومي  أكدت )م٢٠٠٣(السالمي 

لذا و ؛ على اجلانب املعريف فقط طفالحيث تركز تقومي األ، األدبية طفالشاملة ال تنمي قدرة األ
بعقد دورات تدريبية  )م٢٠٠٩(عبري السامل و ، )هـ١٤٢٣(لطيفة العثيمني  دراسةأوصت 

حتقيق أهداف تدريس مادة إجراءات تركز على أساليب و ، معلمااو ملعلمي اللغة العربية 
قراءة القصص تدريبهم على أسلوب ب) هـ١٤٢٦(ايدل أوصت دراسة و ، األدبيةالنصوص 

الرتكيز على أساليب تنمية الثروة بضرورة  )م٢٠٠٣(السالمي أوصت دراسة و ، على األطفال
املعيقل أوصت دراسة و ، امليل إىل مطالعة األدبو وتنمية مهارات التذوق األديب ، اللغوية
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وأساليب ، شمل األهدافي لم لتنفيذ درس أدب األطفالبإعداد دليل للمع) هـ١٤١٧(
، التقوميو أساليب القياس و ، األنشطة املصاحبة هلاو ، والوسائل التعليمية املقرتحة، حتقيقها

ثرها يف تنمية أوهلا ، متنوعةو الوجهة السليمة حبيث تكون شاملة  التقوميوضرورة توجيه أسلوب 
ويرى الباحث أمهية تدريب املعلمني على مهارات التقومي املختلفة ،  .األدبية طفالقدرات األ

واختيار األسلوب املناسب للموقف التعليمي ، إذ أن املوقف التعليمي حباجة لتغذية راجعة يتم 
  .من خالهلا حتقيق األهداف بدرجة عالية 

  

  :مشكلة الدراسة 

مهارات  التمكن منضرورة و ، من خالل العرض السابق ألمهية تدريس أدب األطفال
إال أن الواقع يشري إىل أن هناك قصورًا واضحاً ، التقوميو ، التنفيذو ، تدريسه يف جمال التخطيط

 حيث أظهرت دراسة املعيقل، أدب األطفال يف املرحلة االبتدائيةتعليم جليًا يف أداء و 
وقد الحظ  .فقط من أهداف تدريسه%  ٥٠.٨٤التالميذ ال حيققون إال أن ) هـ١٤١٧(

، ملدة ست سنواتالباحث مظاهر هذا القصور أثناء ممارسته التعليم يف املرحلة االبتدائية 
 رجعتاليت أو ، هاتقومي تعليمو  اللغة العربيةعلى الدراسات ذات العالقة بتدريس  إطالعهو 

السالمي و ، )هـ١٤٢٣(العثيمني و ، )هـ١٤١٧( دراسة املعيقل: ومنهاإىل املعلم ضعف الأسباب 
النّصار و ، )هـ ١٤٢٤(آل معيض و ، )هـ ١٤٢٣(املعيقل و ، )هـ ١٤٢٤( الزهراينو ، )م٢٠٠٣(
ما يعين احلاجة إىل الكشف عن مستوى متكن معلمي اللغة  )م٢٠٠٩(السامل و ، )هـ ١٤٢٦(

   .والتقومي ، التنفيذو ، يف جمال التخطيط أدب األطفال ربية من املهارات الالزمة لتدريسالع

  : الدراسة أسئلة

  :هذه املشكلة يكمن يف اإلجابة عن السؤال الرئيس التايل  حتديدومن مث فإن 

        األطفالمستوى تمكن معلمي اللغة العربية من مهارات تدريس أدب  ما
  بمدينة الرياض ؟ المرحلة االبتدائيةفي 
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  :عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية  تفرعو 

، الالزمة لتدريس أدب األطفال يف املرحلة االبتدائية يف جمال التخطيطما املهارات  - ١
  والتقومي ؟ والتنفيذ

س أدب األطفال يف املرحلة يدر ات تكن معلمي اللغة العربية من مهار ما مستوى مت - ٢
 ، ختطيطا و تنفيذا و تقوميا ؟ االبتدائية مبدينة الرياض

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات معلمي اللغة العربية عينة  - ٣
لدورات و االدراسة يف تدريس أدب األطفال تعزى لسنوات اخلدمة يف التدريس 

 ؟ التدريبية 

  : أهداف الدراسة
  : الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية سعت

 .والتقومي، التنفيذ، جمال التخطيط حتديد املهارات الالزمة لتدريس أدب األطفال يف - ١

درس  ، و تنفيذ ، و تقومي ختطيط اتهار حتديد مستوى متكن معلمي اللغة العربية من م - ٢
 . أدب األطفال يف املرحلة االبتدائية مبدينة الرياض

الكشف عما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات  - ٣
، سنوات اخلدمة يف التدريس يتغري دراسة تعزى ملمعلمي اللغة العربية يف عينة ال

  . الدورات التدريبيةو 
  : أهمية الدراسة

  :تربز أمهية الدراسة يف أن نتائجها ميكن أن تفيد كال من 

بتحديد جوانب القوة لدى ، القائمني على برامج إعداد املعلمني يف املؤسسات الرتبوية - ١
لتفاديها ؛ جوانب الضعفو ، لتعزيزها؛ األطفالمعلمي اللغة العربية عند تدريسهم أدب 

 . يف املستقبل

بتحديد جوانب القوة يف أداء ، القائمني على تعليم اللغة العربية يف مراحل التعليم العام - ٢
 . معاجلتهاو لتالفيها ؛ جوانب الضعفو ، لتعزيزها املعلم
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 معلمي اللغة العربيةمواطن الضعف يف أداء و ، بتعريفهم مبواطن القوة مشريف اللغة العربية - ٣
للعمل مبا يسهم يف رفع مستوى متكنهم من مهارات ؛ عند تدريسهم أدب األطفال

 . تدريسه

 . أدب األطفال  جمال تعليمأحباث تدعم و ، الباحثني يف اال بإمدادهم بدراسات - ٤

تقدمي أداة حبثية ميكن االستفادة منها يف تقومي أداء معلم اللغة العربية عند تدريس  - ٥
  . األدب

  : حدود الدراسة

  : الدراسة على الحدود التالية اقتصرت

  : الحدود الموضوعية -
الدراسة على مالحظة أداء معلمي اللغة العربية يف تدريس موضوعات أدب  اقتصرت

 ا يف املرحلة االبتدائية يف جمالاحملفوظات يف الصفوف العليو  من خالل القراءة األطفال
  . التقوميو ، التنفيذو ، التخطيط: التاليةالتدريسية ااالت يف  األنشودة

  :الحدود المكانية  -

  . دون حمافظااالدراسة يف مدينة الرياض  طبقت 

  : الزمنيةالحدود  -

  . هـ ١٤٣٢ -هـ ١٤٣١ العام الدراسي يفالدراسة يف الفصل الدراسي الثاين  طبقت 

  :مصطلحات الدراسة : سابعا

 : المهارة -١

، احلاذق بكل عمل: املاهرو  .احلذق يف الشيء"  )هـ١٩٩٠(ابن منظور عند  املهارة 
 . )رَ هَ مَ (مادة " يقال َمَهرَت ذا األمر أَمَهر به َمَهارة أي صرَت به حاذقاً و  .واجلمع َمَهَرة
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 درجة اإلتقان اليت تيسر إىلالوصول بالعمل " : املهارة بأا تعين )م٢٠٠٤(إبراهيم  يرىو 
القدرة على أداء و أ .يف أقل ما ميكن من الوقت وبأقل ما ميكن من اجلهد على صاحبه أداءه

نشاط معقد يتطلب فرتة و أ .حتقيق األمانو الوقت و عمل معني بإتقان مع االقتصاد يف اجلهد 
، ٥ج"  .اخلربة املضبوطة حبيث تؤدى بطريقة مالئمةو املمارسة املنظمة و من التدريب املقصود 

  .١٨٢٥ص 

  القدرة على القيام بأي عمل من األعمال بدرجة عالية" : بــ )م٢٠٠٨(يعرفها يوسف و 
  . ٦١ص " اجلهد املبذول و السرعة مع االقتصاد يف الوقت و من الدقة 

  . تقومياً و تنفيذاً، و ختطيطاً،  األناشيدمهارة تدريس  :يف هذه الدراسة باملهارةيُقصد و 

 :مهارات التدريس  -٢
جمموعة من املهارات اليت جيب أن ميتلكها املعلم "  )م٢٠٠٢(النّصار ، و يعرفها الكثرييو 

قبل قيامه مبمارسة مهنة التدريس كمهارات التخطيط ، نتيجة مروره بربنامج دراسي معني
  .٢٧٩ص "لتساهم يف االرتقاء بأدائه التدريسي أثناء ممارسته مهنة التدريس ، التقوميو التنفيذو 

تعد و  جمموعة من السلوكيات اليت ميكن حتديدها إجرائياً " : بأا )م٢٠٠٧(النعواشي  ويرى
ميكن ، و تعامله مع التالميذ، و يظهرها املعلم يف نشاطه، و ضرورية للقيام بعمليات التدريس

  " .ناسب مع املوقف التعليمي ويتميز هذا األداء السلوكي بالدقة والسرعة اليت ت، مالحظتها
  .١٤٩ص 
من يقوم و أ، جمموعة املهارات اليت ينبغي توافرها يف املعلم" : بأا )م٢٠٠٨(يوسف  يعرفهاو 

فعالية و وتقوميها بنجاح ، وتنفيذها، بالتدريس عموما لكي يتمكن من التخطيط لعملية التدريس
  . ٦٢ص " 

ات املتعلقة بتدريس يالسلوكو جمموعة األداءات : يف هذه الدراسة مبهارات التدريسيُقصد و 
يتفاعل و يف نشاطه  ظهرتاليت ميتلكها معلم اللغة العربية ف، تقومياً ، و تنفيذاً ، و ختطيطاً  األناشيد

  .وفاعلية بدقةبذلك أهدف تدريسه  تالميذه حمققاً  امعه
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 : األدب -٣
ص " باللفظ اجلميل عن املعىن اجلميل تعبري " )م١٩٩٦(اخلليفة و احلسون لدى  األدب

٢١٧ .  
جتربة شعورية منبثقة عن تصور معني تعبري عن " أن األدب  )م٢٠٠٦(عطية و يرى 

   .٢٦٤ص  "ا رئيسا فيهويكون االنفعال والتأثر والتأثري النفسي حمور ، وما جيري فيها للحياة
يف راد به التأثري شعور يُ و التعبري بلفظ مجيل عن حدث أ :يف هذه الدراسةباألدب يُقصد و 

  . ملتلقينفس ا
 : أدب األطفال -٤

سواء كان ، كل ما يكتب لألطفال" : )م٢٠٠٠(عبد الفتاح أدب األطفال كما عرفه و 
 أميف كتب ، أم متثيليات أم معارف علمية أم أسئلة أم استفسارات، أم مادة علمية قصصا
  . ١٨ص " أم تلفزيونية أم كاسيت أم غريه  أم يف برامج إذاعية جمالت

سواء كان قصة أم تشكيل لغوي فين ينتمي لنوع أدب " : بأنه )م٢٠٠١(اهلريف يعرفه و 
يقدمه كاتب تقدميا جيدا يف إطار متصل بطبيعة األدب ، أم مسرحيًا أم شعرًا غنائياً  شعراً 

  .  ١٦ص "  .عامل الطفولة اتفاقا عميقاو  يتفقو ، وظيفته اتصاال وثيقاو 
بصورة ، علميةو كل ما يقدم للطفل من مادة أدبية أ" : بأنه )م٢٠٠٦(أمحد يرى و 
األطفال و وتراعي خصائص من، تتوفر فيها معايري األدب اجليد، مرئيةو منطوقة أو مكتوبة أ

والعاطفية ، وتسهم يف بناء األطر املعرفية الثقافية، استعدادامو حاجام وتتفق مع ميوهلم و 
تتأثر باتمع الذي تعيش ، متزنةو وصوال إىل بناء شخصية سوية ، السلوكية املهاريةو القيمية و 

  .٤٩ص " تأثريا إجيابيا وتؤثر فيه ، فيه
أحاسيس و  اآلثار الفنية اجلميلة اليت تصور أفكاراً ": أنهبـ )م٢٠٠٧(مفلح كما يرى 

تنمي لديهم قيما مرغوبة و ، السرورو ترتك يف نفوسهم املتعة و ، مدارك األطفالو أخيلة تتفق و 
  .  ٣٥٦ص " غريها و األغنية و  املقالةو الشعر املسرحي و تتخذ أشكال القصة و ، فيها
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 ذلك النوع األديب الذي يشمل األناشيد: يُقصد بأدب األطفال يف هذه الدراسةو  
، بناء شخصيامو ، تسليتهمو ، دف لتثقيفهمو ، ألطفال يف املرحلة االبتدائيةإىل ا ةاملوجه

   .ثروم اللغويةو ، تنمية ذائقتهم األدبيةو 
 : األناشيد -٥

ويف ، قطع شعرية سهلة يف طريقة نظمها" : بأا )م١٩٩٢( تعرفها حنان العناينو 
   .٤٥ص " فرديا و تصلح لتؤدى مجاعيا أو تنظم على وزن خمصوص ، مضامينها

التسلية و البهجة و لون من ألوان األدب حيقق السرور " بأا  )م١٩٩٤( شحاتةويرى    
امليول و وجوانب الطبيعة اليت تتفق ، يتضمن اخلربات الرتبوية املناسبةو ، املتعة لألطفال القراءو 

، ٢٢١ص " احليوية ذات التوقيع املوسيقي و النشاط و األدبية لألطفال واليت تتصف باحلركة 
٢٢٢.   

، قطع شعرية قصرية متتاز بعذوبة نغمها" بأا  )م٢٠٠٣(بينما ترى جناح الظهار 
   .٢٠٥ص " تؤدى مجاعيا ، مجال أسلواو ، وبساطة ألفاظها، سهولة معانيهاو 

يلحن ليخاطب مجهور و يؤلف ، لون أديب متعدد" أا  )م٢٠٠٨(ويعرفها زلط 
   .١٣٩ص "  .املوسيقيو منظومة شعرية صدوية االيقاع اللغوي و هو ، بل الفتيان، الطفولة

        دفو ، مجاعياو قطع شعرية تؤدى فرديا أ :يف هذه الدراسة باألناشيديُقصد و 
  . البهجة لديهمو وحمققة بذلك السرور ، إىل التأثري يف نفوس األطفال إجيابيا
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الدراسات و من خالل عرض اإلطار النظري ، تناول هذا الفصل اخللفية النظرية للدراسة
  : وفيما يلي تفصيل ذلك السابقة

  : النظرياإلطار : أوال

إعداد معلم اللغة حيث ركز املبحث األول على ، النظري على ثالثة مباحث اإلطاراشتمل 
واقع تعليم  :موضوعني رئيسني مها  املبحث الثاين علىركز  و، تدريبهو العربية للمرحلة االبتدائية 

املرحلة االبتدائية تعليم أدب األطفال يف على  و، أهدافهو  اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية
 وعلى خصائص من الثالثاملبحث كما ركز ،  مهارات تعليمهو  واقعاً و وأهدافًا ،  ،أمهيةو ، اً مفهوم

   :التايل ووتفصيلها على النح، عالقتها بتدريس أدب األطفالو ، تالميذ املرحلة االبتدائية

  :تدريبه و إعداده ، مرحلة االبتدائيةفي المعلم اللغة العربية : المبحث األول

  : أهمية إعداد معلم اللغة العربية -

إن العملية الرتبوية عملية تقوم على جمموعة من العناصر الرئيسة اليت تتتفاعل معها ومن 
العملية الرتبوية  أن)  ٢٢:م٢٠٠٣( و املعلم ، و أورد اخلطيب  تلك العناصر املنهج و الطالب

املعلم حجر الزاوية ومفتاح و ، فيها الفرد مع بيئته يف ظل توجيه املريب عملية بشرية يتفاعل
الدور الذي  كدت الدراسات الرتبوية على أمهيةقد أو ،  التقنيةالعملية الرتبوية حىت يف عصر 

تطوير األداء ورفع و حيث يُعد أحد أهم العناصر اليت يناط ا جناح التعليم ؛ املعلميقوم به 
فله أثره ، يتجاوز التحصيل العلمي يف مادة الدرس التالميذثر املعلم يف فأ، مستوى التالميذ

املعلم ال و ، احلياةو  توجيه تفكريهم وتشكيل تصورام عن الناسو الواضح يف حياة تالميذه 
مسؤولية  - أحيانا  –ولكنه يتحمل ، فشلهم يف التعلمو يتحمل فقط مسؤولية جناح تالميذه أ

ولذا فيعد املعلم عنصرا  .)٢٣٧: م٢٠٠٨، النجار( .م يف احلياة العامةفشلهو جناح التالميذ أ
العنصر  وهو ، ال ميكن ألي نظام تربوي أن يؤدي دوره على الوجه األكمل بدونهو أساسيا 
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يف  ون النمم مدى استعداده لتحقيق املزيدو فاعليته و بإخالصه و الفعال يف العملية التعليمية 
التجديد يستطيع أن حيقق للنظام الرتبوي ما و ر يبرغبته يف التطو و ، اإلبداع بقدرته علىو ، مهنته

الوحيد الذي و ، املسئول عن تنفيذ العملية التعليمية وفه؛ غاياتو ، خيطط له من أهداف
تشري الدراسات و ، جوانب القصور اليت تصادفهاو تذليل الصعوبات و ، يستطيع تسخري مقوماا

بينما تشرتك ، من التأثري يف تكوين الطالب% ٦٠بشكل عام الرتبوية إىل أن دور املعلم ميثل 
: هـ١٤٢٤، املسعودي( .فقط من ذلك التأثري% ٤٠بقية عناصر العملية الرتبوية مبا نسبته 

١٧(.   

املنظمات املهتمة بالتعليم على أمهية و يف هذا اإلطار فقد أكدت العديد من املؤمترات و 
م على أن مؤهالت املعلم وجدارته املهنية هي ١٩٥٨لعام ففي ار نص قانون التعليم  املعلم

يوضح قانون التعليم يف بلغاريا أن أهداف و  .العامل الرئيس يف التطور الناجح لنظام التعليم
ويف اهلند  .التطوير الدائم إلعداد املعلمنيو النظام التعليمي ال ميكن حتققها من دون التحسني 

بحث الرتبوي على أن جناح أي بناء تعليمي يعتمد على جودة الو  أشار الس القومي للتدريب
مرارا يف وثيقتها على ) واليونسك(العلوم و الثقافة و أكدت املنظمة العاملية للرتبية و  .إعداد املعلم

الثالثون من املؤمتر الدويل للتعليم املنعقد عام و فنصت اجللسة اخلامسة ، األمهية السامية للمعلم
فإن عالقة املعلم بالتعليم ، ما تكن التغيريات احلادثة يف أي نظام تعليميم على أنه مه١٩٧٥

   .)٢٣٨: م٢٠٠٣، النجار(هي حمور العملية التعليمية 

م على الدور الذي يضطلع به ١٩٧٥أكد املؤمتر الفكري األول املنعقد يف بغداد سنة و 
قد مت التشديد على دور املعلم و ، املعلم يف قيادة العملية الرتبوية بوصفه العنصر الفاعل فيها

م بإشراف املنظمة ١٩٧٢تدريبه املنعقد يف القاهرة يف سنة و ورفع مستواه يف مؤمتر إعداد املعلم 
   .)٣٥: م ٢٠٠٧، عطية( .العلومو الثقافة و العربية للرتبية 
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حيث ، مؤمترات عنيت بإعداد املعلم أربعةاململكة العربية السعودية فقد أقيمت أما يف 
تقومي نظام إعداد ، املؤمتر األول على مجلة من القضايا من أمهها مناهج إعداد املعلمني ركز

أكد املؤمتر على و  .تدريب املعلمني أثناء اخلدمةو ، مدى حتقيق ما رسم لهو تطويره و املعلمني 
تتوافر على الصفات اليت جيب أن  التأكيدو  ،أمهية الرتبية العمليةو ، تطوير مناهج إعداد املعلمني

صياغة أهداف و والرتكيز على رفع مستوى املعلم من خالل بناء أسس سليمة ، لدى املعلم
، جامعة أم القرى( .واالهتمام بربامج تدريب املعلمني أثناء اخلدمة، واضحة لعملية تقومي املعلم

  .  )٣٧ -٣٠: هـ ١٣٩٤

واألداء الوعي له وبرامج متابعة املعلم و أما املؤمتر الثاين فقد أكد على قضية تقومي 
عدم كفاية و مهاراا و كما كشف عن ضعف مستويات اخلرجيني يف اللغة العربية ،  إعداده

  . )٣٢٧ :هـ١٤١٣، جامعة أم القرى(تأهيلهم هلا 

 م خيتلف عن املؤمترين السابقني حيث أكدفل) هـ١٤٢٠(املؤمتر الرتبوي الثالث  وأما
 ميكن إجيازو  )٢٢: هـ١٤٢٠، جامعة أم القرى( .التدريسعلى ضرورة متكن املعلم من مهارات 

يف أن دور املعلم اليوم اختلف عن ، إعدادهو األسباب اليت دعت إىل ضرورة االهتمام باملعلم 
يقتصر دوره على تلقني الطالب املعلومات اليت يقررها املنهج  فمعلم اليوم مل يعد، وره باألمسد

بل  )٥٧: م٢٠٠٦، نصريات(، باستخدام االختبارات املختلفةمث تقومي ذلك العمل  الدراسي
تفعيل املشاركة اإلجيابية يف و ، االهتمام بدور التلميذو ، طبيعة املتعلمو ، مبراعاته لطبيعة املادة

ما و إتاحة الفرصة للتالميذ الختيار ما يناسبهم و ، مراعاة الفروق الفرديةو  العملية التعليمية
: هـ١٤١٤، شحاتة( .موجهاً و  بوصفه مرشداً مستعينني باملعلم  ،يرغبون فيه من موضوعات

٤١٧(.   

ليؤكد حرص اململكة العربية السعودية على ) هـ١٤٣٢(وجاء املؤمتر الرابع إلعداد املعلم 
حيث هدف إىل دراسة مدى مسامهة برامج إعداد املعلمني يف تنمية قيم املواطنة  إعداده
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املعلمني  إعدادحتديد التوجهات املستقبلية لربامج و ، التسامح لدى املتعلمنيو االعتدال و 
العايل يف اململكة العربية السعودية لتنسجم مع خطط التنمية يف تطوير و مبؤسسات التعليم العام 

املواصفات األساسية الالزمة للمعلم السعودي ملواجهة و حتديد املعايري و ، اإلنسان العادي
كما ركز املؤمتر على مجلة من احملاور من أمهها مهام  بليةاملستقو التحديات الرتبوية احلاضرة 

تنفيذ املناهج املدرسية بكافة و العايل يف ختطيط و  خصائص معلم التعليم العامو مسؤوليات و 
  . مكوناا

حيظى مبزيد  معلم اللغة العربية فإن، واملكانة ه األمهيةهذ -بشكل عام  –وإذا كان للمعلم 
يف اللغة العربية  املباشر عن تدريسو املسئول األول يعد حيث ؛ املعلمنيعن غريه من اهتمام 
سواء يف تدريسهم  تهاإن كان مجيع معلمي املواد األخرى مسئولني عن مراعاة سالمو  املدرسة

يقوم بأدوار مهمة كما أنه  .موا ما يبنيه معلم اللغة العربيةديف كتابات تالميذهم حىت ال يهو أ
التذوق  تنمية مهاراتو ، اختيار عباراتهو تدريسه و ، حتدثهمه الفصحى يف يف تعليمها كالتزا

اللغة العربية اليت ومبا أن  .وصلهم برتاثهم األديبو وتوجيه قراءام ، تالميذه لدى اللغويو األديب 
، فهي لغة القرآن الكرمي؛ يقوم بتدريسها بينها وبني العقيدة اإلسالمية ارتباط عضوي وثيق

وهي وعاء الرتاث الذي خلفته احلضارتان العربية ، مقومات الوجود اإلسالميمقوم من و 
يقوم بتعليم اللغة األم اليت إىل جانب ذلك فإنه . اإلسالمية على مدى القرون الطويلة املاضيةو 

ساعدا على حتقيق و ، مساا املميزةو ، هي أساس العروبة اليت احتفظت لألمة العربية مبقوماا
ألن التنمية أساسها ؛ من وسائل التنمية يف حياتنا املعاصرة إضافة إىل أا تُعد. شخصيتها

: م٢٠٠٣، اخلليفة( ما حيصل عن طريقها أضعاف ما حيصل عن طريق اللغات األخرىو املعلم 
٤٠٠( .  

وهي ، مثة قضية ذات أمهية يف إعداد معلم اللغة العربية" أن  )م٢٠٠٨(جار النيرى و 
          أن جيعلهم متمكنني من اللغة و يتوقع أن حيققه املعلم يف التالميذ هأن اهلدف الذي 

  . ٢٤٩ص "  .يف استخدامها استخداما صحيحا مالئما
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يرى الباحث أن متكن معلم اللغة العربية من مهارات تدريس اللغة العربية عموما و 
أدب األطفال على وجه اخلصوص يرجع إىل جمموعة من اجلوانب اليت جيب مراعاا عند و 

توافر الصفات الشخصية املناسبة لدى معلم اللغة : منهاو إعداد معلم اللغة العربية لتدريسها 
، وجود املواد الدراسية املشتملة يف برنامج إعداد معلم اللغة العربية املركزة على تدريسهاو ، العربية

واختيار طريقة التدريس ، يف صناعة مواقف التعليم املناسبة أدائه لدوره على الوجه األكملو 
  . القياسو أساليب التقومي و ، تفعيل استخدام الوسائل التعليميةو ، املناسبة

  : وأهدافه، في المرحلة االبتدائيةبرنامج إعداد معلم اللغة العربية  -

وفق اإلعداد التكاملي الذي كليات إعداد املعلمني يتم إعداد معلم اللغة العربية يف  
إعداد معلم اللغة العربية وفق  اتاجلامعبينما تتوىل ، مهنيةو ، ثقافيةو ، يتضمن جماالت ختصصية

اال و ، اال النظري: ينقسم إىل جمالني رئيسيني مهاوالذي الربنامج التكاملي  اإم، برناجمني
أما اال النظري فيشتمل على جانب ، أثناء دراسته يف الكليةالعملي التطبيقي ألبرز ما تعلم 

 وأ ،)تربوي(نتهي حبصول الطالب املعلم على درجة البكالوريوس ي، ثقايفو ، تربوي، ختصصي
وبعد ، املعلم فيه إعدادا ختصصيًا يف جمال اللغة العربية عد الطالبيُ الذي و الربنامج التتابعي 

درجة البكالوريوس يف ختصصه مينح و ، يبدأ باإلعداد الرتبوي االنتهاء من اإلعداد التخصصي
مما قد ينعكس أثره ، يالحظ أن هناك تباينا يف برامج إعداد معلم اللغة العربيةو ، )غري تربوي(

بل ، أن عملية إعداد معلم اللغة العربية ليست عملية عشوائيةهذا  يعينو ، املعلمعلى أداء 
  : فيما يلي،  )٤٠١: م٢٠٠٣( اخلليفة أوردهاعملية منظمة خمطط هلا لتحقيق أهداف 

وأن يفهم  املرحلية لتعليم اللغة العربيةو ، أن يصبح قادرا على حتديد األهداف العامة .١
املضمون ومنهج و  أساسيات اال الدراسي الذي ختصص فيه من حيث اهلدف

اخلاصة و ، معلوماته يف حتقيق األهداف العامةوأن يصبح قادرا على توظيف ، البحث
  .للمجال الذي يتخصص فيه
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 التعلمو النفسية املتصلة بعملية التعليم و ، زود مبقدار من أساسيات العلوم الرتبويةأن يُ  .٢
ألن الطريقة اليت يتعلم ؛ بقصد اإلفادة من ذلك يف التخطيط لتعليم اللغة اليت يدرسها

  .نفوره منها وكبري يف إقباله على املادة اليت يتعلمها أ  أثرا التلميذ هلا 

وما أجري يف جماهلا من ، أنواعهاو ، تزويد املعلم بقدر وفري عن القراءة من حيث طبيعتها .٣
ولكن يتجاوزها إىل  حبيث ال يقف عند حد املعرفة، ما أسفرت عنه من نتائجو ، حبوث

جدوى الطريقة اليت يدرس ا  وحبيث يستطيع أن يطمئن إىل، التجريبو  التوظيف
  .لتالميذه

، أن يعرف املعلم احملصول اللغوي لألطفال الذين يدرس هلم عند دخوهلم املدرسة .٤
وكيفية ، عواملهو  أمهيتهو ، ومبدأ االستعداد للقراءة، وكيفية االنتفاع ا يف تعليم الصغار

يتمتعون به من  وأساليب توزيع األطفال يف الفصول طبقا ملا، وتنميتها، قياسها
 . االستعداد للقراءة

 . الكتابة للمبتدئنيو ، تزويده بطرق تدريس القراءة .٥

 يقومهاو ، إتقان أساليب تقومي مادة اللغة العربية عن طريق تعريفه املهارات اليت يقيسها .٦
  .يف فروع اللغة املختلفة

 وحتليلها، ةوكيفية التعامل مع النصوص األدبي، تزويده بطرق تدريس األدب والبالغة .٧
  .وتعزيز تكامل األدب والبالغة، وتدريب طالبه على ذلك، واستخراج الصور البالغية

 . عضويو النظر إىل فروع اللغة العربية على أا متكاملة على حن .٨

كل  طريقة تدريسو مسرحيات األطفال و ، قطع احملفوظاتو ، إدراك الفرق بني األناشيد .٩
  .منها

 . االستعانة بالوسائل التعليميةو ، اللغويةتدريبه على األلعاب  .١٠

العناية بتدريبه على استعمال ألوان النشاط اللغوي غري الصفي املناسبة للتالميذ   .١١
وتكوين ، والتمثيل واإلخراج، وإقامة النوادي اللغوية، والصحافة، كاإلذاعة املدرسية
متكني املعلم من من املالحظ مما سبق تركيز هذه األهداف على و  .اجلماعات األدبية

إال أن حتقيق هذه ، األناشيد بصفة خاصةو ، مهارات تدريسه للغة العربية بصفة عامة
أألهداف مل يكن باملستوى املطلوب حيث أوصت العديد من الدراسات اليت أجريت 

بضرورة  )هـ١٤١٧(املعيقل  ومنها دراسة، يف جمال تقومي برامج إعداد معلم اللغة العربية 
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واتفقت معه يف هذه التوصية دراسة  ، النظر يف برامج إعداد معلمي اللغة العربيةإعادة 
املعيقل و ، )هـ١٤٢٤( الزهراينو ، )هـ١٤٢٣(اخلضريي و ، )هـ١٤٢٣(كل من العثيمني 

ويرى ،  )م٢٠٠٩(السامل و ، )هـ١٤٢٦(ايدل و ، )هـ١٤٢٦(النصار و ، )هـ١٤٢٣(
وتوصية كل دراسة بإعادة النظر ، على تسلسل الدراسات الزمين إطالعهالباحث بعد 

، -سابقا  –يف برامج إعداد الرتبوي ملعلمي اللغة العربية سواء يف كليات املعلمني 
وترمجتها ، أهداف إعداد معلم اللغة العربيةن هناك مشكلة يف حتقيق أالكليات الرتبوية و 

الوسيلة لتحقيق هذه األهداف غري عملية وقد يعود السبب إىل أن ، على أرض الواقع
        أن اخلطة الدراسية ملقررات إعداد معلمي اللغة العربية قدمية  وأ، وغري حمققة هلا

  .التعليميو ال تواكب املستجدات يف اال الرتبوي 

 

  : معلم اللغة العربيةاتجاهات إعداد  - 

 هيتم إعداد حيث، طرق إعدادهو ، معلم اللغة العربيةظهرت اجتاهات عديدة يف تطوير 
ضمن  صية يف كليات إعداد املعلمنيإىل جنب مع إعداده يف املادة التخص جنباً  وتأهيله مهنياً 
يتلقى الطالب و ، يهتم فيه باجلانب املعريفو ، )٢٢: هـ١٤٢٤، املسعودي( تكاملياألسلوب ال

حيظى هذا و  .أربع سنواتالثقافية يف نفس الوقت على مدى و ، التخصصيةو ، املقررات الرتبوية
لحاجة املاسة إىل أعداد كبرية من املعلمني يف أقصر فرتة ل؛ الرتبوينياألسلوب بتأييد كثري من 

يف باقي الكليات الرتبوية  معلم اللغة العربيةبينما يتم إعداد  .)٢٦: م٢٠٠١، الشائع(ممكنة 
يف ه فيه منصبا على إعدادون االهتمام يكو ، تتابعيالسلوب على مستوى اجلامعات وفق األ

: هـ١٤٢٤، املسعودي(الرتبوي إىل فرتة الحقة و وترك اإلعداد املهين أ، حمتوى املادة التخصصية
الرتبوي بعد استكمال و أ، يتلقى فيه الطالب املقررات الرتبوية الالزمة لإلعداد املهينف )٢٢

املتزايدة إىل املعلمني  ويؤخذ على هذا النظام عدم تلبية حاجات املدارس، مقررات التخصص
، الشائع(وعدم إتاحة الفرصة الكافية أمام الطالب للتآلف مع مهنة التدريس ، املؤهلني تربويا

  . )٢٦ :م٢٠٠١
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 : وميكن تلخيص هذا االجتاه يف إعداد املعلمني يف أنه يتضمن جمموعتني من املواد مها

 . غري ذلكو . . الرياضيات، الفيزياء، جمموعة من مواد التخصص النظرية مثل العربية  - أ
 وعلم النفس، خصائصهاو  وشخصيته، املتعلقة بطبيعة املتعلم ةجمموعة املواد الرتبوي  -  ب

 . وأصول الرتبية، ونظريات التعلم

كون إعداد معلم اللغة العربية للمرحلة ؛  وقد ركز الباحث على هذين النوعني دون غريها
أن إلعداد املعلم اجتاهات عديدة إضافة  بالذكروجدير ، االبتدائية يتم يف كليات املعلمني

  :ومنها ،  ) ٤٤ص ،  ٢٠٠٧ (أوردها عطية  لالجتاه التقليدي

 . اجتاه اإلعداد القائم على أسلوب النظم - ١
  : ويتشكل أسلوب النظم من، البحث العلميو ، التخطيطو ، يشمل التفكريو 

، املعلمامج إعداد برن: تشمل مجيع العناصر اليت تكون النظام مثلو : املدخالت  .أ 
 . وبيئة التعلم، وطرقه، وحمتواه وأهدافه

الفعاليات اليت ميكن أن حتصل بني عناصر و تشمل مجيع اإلجراءات و : األنشطة  .ب 
 . الظروف املالئمة لتحويل املدخالت إىل خمرجات إجيادالنظام بقصد 

تتضمن ما يتم التوصل إليه من نتائج بعد ممارسة األنشطة و : املخرجات  .ج 
 . اإلجراءاتو 

 . التغذية الراجعة  .د 
 . أثنائهاو تواصل اإلعداد قبل اخلدمة و مل اجتاه التكا - ٢
 . االجتاه القائم على الكفايات - ٣

  :مكونات برنامج إعداد معلم اللغة العربية  - 

وعندما يكون اهلدف ، تتحدد يف ضوء األهداف املطلوبة منها إعداد املعلمبرامج  إنّ 
من إعداد املتعلمني أن يكونوا معلمني قادرين على تدريس العربية يف مراحل دراسية معينة 
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جانبني  اإلعداد أن يتضمن برنامج يتطلبفإنه ، عالية لتدريس اللغة العربية ةءكفاو بقدرة 
  :مها ، رئيسني

  : الجانب النظري: أوال

ركيزة أساسية وجانبا مهما من جوانب إعداد مما الشك فيه أن اجلانب النظري ميثل 
خالل سنوات  أن الطالب املعلم يتلقىإىل  )م٢٠٠٣(اخلليفة  أشار حيث، معلم اللغة العربية

وهذه املواد النظرية تنقسم بدورها ، دراسته بالكلية املواد النظرية اليت تؤهله للقيام مبهنة التدريس
  : وهي" مواد ثقافية مساعدة و ، تربويةومواد ، مواد ختصصية: إىل ثالثة أنواع

  : المواد الثقافية - ١

تسهم يف توسيع أفق الطالب املعلم ، وهي مواد ذات صبغة عامة متثل متطلبات جامعية
علم ، كيمياء عامة: هيو ، ساعة دراسية) ٦٧(يدرسها الطالب املعلم يف ، زيادة ثقافتهو 

املدخل إىل الرتبية ، جرب، وبرامج الرتبية البدنية أسس، لغة اجنليزية العقيدة اإلسالمية، التجويد
، فقه العبادات، علوم القرآن الكرمي، حفظو تالوة ، جربو هندسة حتليلية  الصحة املدرسية، الفنية

هندسة مستوية ، أحياء عامة، الرتبية البدنية عند األطفال، جغرافية اململكة العربية السعودية
أصول الرتبية ، تاريخ اململكة العربية السعودية، إسالمية ثقافة تالوة جمودة، حتويالتو 

مبادئ االقتصاد ، علومهو احلديث ، تفسري، معمل رياضيات، فيزياء عامة، اإلسالمية
وهي شرط أساسي ملهنة ، يتم توزيع املواد بني سنوات اإلعداد بشكل متوازنو ، اإلسالمي

، ألن اللغة العربية ليست مادة بعينها؛ لميهافة العامة ضرورية ملعفالثقا، تدريس اللغة العربية
فإنه البد ، لم مريب للتالميذ حل حمل ثقتهم املعحبكم أن و ، اخلربات مجيعاو ولكنها وعاء املواد 

ضافة إىل أن باإل، غري مباشرة بتخصصهو أن تثرى املعلومات العامة املرتبطة بصورة مباشرة أ
من ، والقيام بدوره االجتماعي، اتساع أفقهو الثقافة العامة تساعد املعلم يف نضج شخصيته 

يده على  واضعاً ، الوقوف منها موقف الناقدو ، حيث قدرته على فهم أبعاد احلياة يف جمتمعه
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، نسلطا(ليتمكن من تكوين موقف نقدي منها يف نفوس التالميذ ؛ نقائضو مافيها من حماسن 
افع تربوية متعددة حيقق مناإلعداد الثقايف "إىل أن  )هـ١٤٢٥(الشرقي  و أورد، )٦٦: هـ١٤٠٩

، أبرزها تفعيل دور املعلم يف العمل الرتبوي التعليمي وحتسني مستوى االتصال بينه وبني طلبته
مهارات وتطوير وحتسني ، وإكساب املتعلمني مهارات معرفية كثرية وزيادة التكامل بني العلوم

يف "  )م٢٠٠٨(كما تزداد هذه األمهية لدى الزهراين .  ٦ص " االتصال، وزيادة الصلة بالواقع
واستخدام ، اخلارجي اإلطالعوإمدادهم مبصادر ، أن معلم اللغة العربية سيتوىل تثقيف التالميذ

مما يكسبهم ؛ البحث يف االنرتنتو ، على دوائر املعرفة اإلطالعو ، املعاجمالبحث يف و املكتبة 
القراءة احلرة ودورها يف إثراء احلصيلة و ، قيمتهو فنونه و تقدير األدب و ، البحثو حب املعرفة 

معلمي اللغة العربية ويرى الباحث أن   .٣٤ص"  اإلطالعمتطلعا للمزيد من ، املعرفيةو ، اللغوية
ة ذات العالقة عند تدريس اللغة العربية  يف املرحلة االبتدائية ياطرقون إىل مواضيع خارجي

 العام اإلطار علي الوقوف مبثابة يعترب الثقافة دراسة فإن باملوضوع املراد تدريسه ، ولذلك
  .، و وزيادة التكامل بني اللغة العربية و بقية العلوم اليت يدرسها األطفال  كمدرسني لعملهم

 : المواد األكاديمية التخصصية -٢

 ربيع(مادة التخصص يف جمال اللغة العربية اليت سيتوىل املعلم تدريسها  اويقصد ،
إتقان معلم اللغة ف، ساعة دراسية )٤٠(يدرسها الطالب املعلم يف ، )٦٣: هـ١٤٣٠ ييمالدلو 

: ومواد التخصص هي، العربية لتخصصه جيعله قادرًا على التأثري يف تالميذه ونيل احرتامهم
مدخل التذوق ، اخلط العريب، األدب العريب، املهارات اللغوية، العريب التحرير ،الوظيفي والنح

أصوات (فقه اللغة ، القافيةو العروض ، البديعو البيان ، األدب اجلاهلي، النحو، النقد الفينو 
النقد ، فقه اللغة، املعاين، أدب األطفال، بين أميةو يف عصر صدر اإلسالم  األدب، )هلجاتو 

قاعة ، الصرف، األدب األندلسي، األدب يف العصر العباسي، اإلسالمي األدب، األديب القدمي
النقد ، احلديث األدب العريب، صرفيةو تطبيقات حنوية ، األدب السعودي، حبث يف األدب
حتليل و قراءة ، األناشيدو حتليل كتب القراءة و قراء ، حتليل لكتب النحوو قراءة ، األديب احلديث
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فحسن إعداد املعلم يف مادته الدراسية اليت  .تدريس اللغة العربيةطرق ، إمالء –خط  –هجاء 
فال ميكن ملعلم قليل الدراية باملادة اليت سيقوم ، سيقوم بتدريسها يسهم يف بناء العقول السليمة

ته التعليمية على بتدريسها وما يتعلق فيها مما يتصل بفنه التدريسي أن ينجح يف إيصال رسال
الفوائد اليت  )هـ١٤١٩(الفتيخة  ذكركما ،  )٦١: هـ١٤٣٠، ربيعو ، يميالدل(الوجه الصحيح 

عن أسئلة التالميذ مبا  واإلجابة، ثقة املعلم بنفسه" مادته ومنها  إتقانهجينيها املعلم من وراء 
ومراعاة مشكالم ، اختيار ما يناسب التالميذ من املعلومات املتعلقة مبادتهو ، يقنعهمو يفيدهم 
الوسائل املعينة و  إضافة إىل حسن اختيار طريقة التدريس املناسبة، الفروق الفردية بينهمومراعاة 

السمات األساسية للمعلم الناجح أن يكون ملًما مبادة ختصصه اليت  منف، على التعليم
نقل اخلربة واملعرفة، وتطور أساليب النقل املعريف، مما يؤدي عن اإلسهام يف  ومسئواليدرسها، 

إجياد أفراد قادرين على التكيف بنجاح مع بيئتهم وجمتمعهم ومالحقـة كل جديد يطرأ إىل 
كما تؤكد برامج اإلعداد  . ٥٩ص " .نتيجة التفجر املعريف اهلائل والتغري السريع التكنولوجي

األكادميي ملعلمي املرحلة االبتدائية على تزويد الطالب املعلمني مبجموعة من املواد الدراسية 
املواد اليت سيقومون بتدريسها و ساسيات املادة أأدف إىل إعدادهم إعدادا جيدا يف  اليت

يعد املعلم إعدادا أكادمييا جيدا أن  فمن الضروريولذا ؛ )١٤١: هـ١٤١١، زينةو أب(مستقبال 
أن تكون لديه القدرة على مواصلة البحث للوصول و ، يتناسب مع ما يتطلبه عمله يف املدرسة

   .ومواجهة املتعلمني باجلديد يف جمال التخصص الذي يقوم بتدريسه، إىل املعرفة

 : المواد التربوية -٣

يدرسها الطالب املعلم لـ و ، النفسعلم و املواد اليت تتصل مبجال الرتبية ويقصد ا 
على احلقائق  تشمل التعرفو ، أصوهلاو أسرار مهنة التدريس  هكسابدف إل ساعة  )٤٢(
من واجبات تربوية على  وما يفرضه هذا النمو منوه و ، شخصيتهو املعلومات املتعلقة باملتعلم و 

غريها من األمور اليت تساعد املعلم على إجادته و طرق التدريس وأساليب التعليم اجليد و ، املعلم
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قواعد أخالقية  حيث تنص على، االلتزام او أخالقيات مهنة التعليم  ميثاق معرفتهو  .مهنته
  . )٢٩:م٢٠٠١،الشائع( .يعمل مبوجبهاو أصول مهنية جيب أن يتحلى ا املعلم وأن يلتزم ا و 

نظام التعليم ، أصول الرتبية العامة، تقنيات التعليم: التالية وادامل الطالب املعلم يدرسو 
، إدارة مدرسية، الرتبويالتقومي ، علم نفس النمو، التعليمو احلاسب ، يف اململكة العربية السعودية

، علم النفس الرتبوي، البحث الرتبوي، النشاط املدرسي، مناهج تعليم ابتدائي وسائل إنتاج
مشكالت ، توجيه وإرشاد طاليب، استخدام الوسائل، طرق التدريس العامة، الرتبية اخلاصة

ة التعليمية تعد ضرورة وبالتايل فإن دراسة العملي .إنتاجها و تصميم الربجميات التعليمية ، تربوية
كون املعلم يتعرف فيها ،  من ضروريات النجاح يف التدريسو ، من ضروريات إعداد املعلم ملهنته

التعامل معهم على و ، طرق التعرف عليهاو ومشكالم ، حاجامو ، التالميذ وعلى خصائص من
  . ية اليت وجد لتحقيقها يف نفوسهمجيد حيقق األهداف التعليم وحن

  : الجانب العملي: ثانيا

 يعرفهو ، يقصد به التدريب امليداين الذي يتلقاه الطالب قبل ممارسته مهنة التدريسو 
القواعد النظرية اليت تعلمها يف اال و التدريب على تطبيق املفاهيم " : بأنه )م٢٠٠٣( عطية
تدريس اللغة مبعىن جيب أن خيضع املعد للمهنة ، وكيفية ممارستها يف الصف، الثاينو  األول
  . ١٨٥ص  " إىل برنامج عملي تدرييب يف أثناء مدة اإلعداد العربية

، درب فيه الطالب املعلم على تطبيق املفاهيميت، جانب تطبيقي قائم بذاته وفه
أي أن الطالب املعلم يف ختصص ، كيفية ممارستها يف الصفو ، القواعد النظرية اليت تعلمهاو 

وتأيت أمهية هذا اجلانب من أمهية ، التدريب العملي أثناء فرتة اإلعدادإىل  اللغة العربية خيضع
اكتساب مهارات و ، التبصر مبهنة تدريس اللغة العربيةو تنمية الفهم و  العملو الربط بني العلم 

وباستكمال هذا اجلانب مينح ، الكلية وتدريس اللغة العربية حتت إشراف أستاذ يف اجلامعة أ
   .مع إعداد تربوي، يف اللغة العربية البكالوريوسة الطالب املعلم درج
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املعتمدة إلعداد معلمي اللغة  الدراسيةاخلطة  واستنتج الباحث بعد االطالع على
يف برنامج  كبريا  يزاً حشغل اجلانب الثقايف إىل أن  سابقا يف كليات إعداد املعلمني العربية 
مقارنة ، ساعة دراسية )٦٧(با واليت تقدر بـ تقري% ٤٥اللغة العربية بنسبة  معلم إعداد

% ٢٨بنسبة التخصصية و ،  ساعة )٤٠(متثل تقريبا % ٢٧باجلوانب األخرى الرتبوية بنسبة 
يف بقية  الرتبويةو يغلب اجلانب التخصصي على بقية اجلوانب الثقافية  بينما .ساعة) ٤٢(متثل 

معلمي اللغة العربية لتدريس أدب األطفال يعتقد الباحث أن إعداد و ، كليات الرتبيةو اجلامعات 
فلم خيصص ألدب األطفال سوى مقرر واحد مدته ساعة واحدة فقط ، باهتمام كبري ىال حيظ

ن يؤهالن معلم اللغة العربية ياللذوبالرغم من الرتكيز على اإلعداد الثقايف والرتبوي ، يف األسبوع
إال أن هذا ال ينفي احلاجة إىل مزيد اهتمام بتدريس أدب األطفال خاصة ، تعليمهاإلجادة 

املرحلة االبتدائية  يفتدريس اللغة العربية لوجهون سابقا يأن خرجيي كليات إعداد املعلمني و 
ضعف عن كشفت حيث   من نتائج )هـ١٤٢٣(يعضد ذلك ما توصلت إليه دراسة اخلضريي و 

وأن أبرز ، وسائطهو  املتعلمني من اإلحاطة بأدب الطفلمنهج مقرر أدب األطفال يف متكني 
املصاحبة  ةالتعليميمن هذا املقرر هي أن األنشطة  العوائق اليت حتد من االستفادة الكاملة

غري كافية  أن املفرداتو ، مل تكن دقيقةأن صياغة األهداف و ، للمقرر مل تلق العناية الكافية
   .نظام التقومي املتبع مل يكن مناسبا للمقرر وأن، وسائطهو لتغطية أنواع أدب الطفل 

   :أثناء الخدمةتدريب معلم اللغة العربية واقع  - 

فاملعلم كغريه من أصحاب ، للتدريب أثناء اخلدمة أمهية كبرية يف رفع مستوى املعلمني
واالستفادة من خربات اآلخرين ، وتنمية قدراته، املهن املتطورة حباجة دائمة إىل تطوير نفسه

فيجب ، الرتبويةو حجر الزاوية يف العملية التعليمية  ووحيث إن املعلم ه العلميةو النظرية 
لتمكينه ؛ ويف أثنائهااخلدمة وتزويده بكل ما حيتاج إليه قبل ، ومبؤسسات إعداده، االهتمام به

ال ميكن أن يتم ذلك و ، بويجديد يف امليدان الرت كل على   واإلطالع، من مواكبة املستجدات
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، التقدمو ، التجديدو ، إال من خالل التدريب الذي أصبح مسة العصر لكل جمتمع ينشد التطوير
على  الرتبويةغري و قد أضحت نتائج التدريب ظاهرة للعيان يف كافة املؤسسات الرتبوية و ، الرفعةو 

   .حد سواء

أصبح و ، احلديثة موقعا حموريااملنظمات و قد احتل موضوع التدريب يف املؤسسات و 
،  التحديثو التطوير و ت حناملنظماو يشكل العمود الفقري ألي جمهودات تبذهلا هذه املؤسسات 

، وخصصت له امليزانيات الضخمة، كما أولت اململكة العربية السعودية التعليم اهتماما كبريا
لضمان ؛ إىل أفضل ما ميكن للرقي مبستويام؛ ت املسؤولني على االهتمام بتدريب املعلمنيثوح

ومما يوضح ذلك ماورد يف سياسة التعليم يف اململكة  .احلصول على نوعية متميزة من املتعلمني
من ، حث أفردت للمعلم أحقيته يف التدريب قبل وأثناء اخلدمة، )هـ١٤١٦( العربية السعودية

توضع لغري املؤهلني و ، تدريب املعلمني عملية مستمرة" واليت نصت على  )١٧٠(خالل املادة 
جتديد و ، كما توضع خطة للمؤهلني لرفع مستواهم،  تأهيلهمو  مسلكيا خطة لتدريبهم

ولعل من الشواهد على ذلك إيفاد عدد من املعلمني  . ١٧ص " وخربام ، معلومام
وكذلك إتاحة الفرصة للمعلمني الستكمال ، وخارجها، للدراسات العليا يف اجلامعات السعودية

   .وإنشاء مراكز تدريب املعلمني يف مجيع اإلدارات التعليمية، امج الدبلوم الرتبويبر 

 : مفهوم التدريب - 

    بأنه  )هـ١٤٢٢( عبد الفتاح هعرفحيث ، أوردت األدبيات عدة تعريفات للتدريب
لألفراد  التدريبيةدف تقدمي اخلدمة ؛ العلمو املهارة و على تقدمي فن اخلربة  تعتمدعملية " 
وذلك لتحقيق أعلى قدر من األداء يف ، اخلدميةو داخل املؤسسات االجتماعية ، اجلماعاتو 

 "تلك املؤسسات  إسرتاتيجيةمهنتهم يف ضوء و العقبات اليت تواجه وظائفهم و مواجهة املعوقات 
  . ١٣ص 
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، حتفزهمو جمموعة النشاطات اليت تعلم املتدربني "  بأنه )م١٩٨٣(عرفه الشريف و 
" األساليب اليت يتبعوا و ، وحتسني مهارام القيادية، ترتفع مبستوى تفكريهمو  وتثري قيمهم

  . ٢٥ص 
 القصريةو الدورات الطويلة أو جمموعة من الربامج " بأنه  )م٢٠٠٣(اجلمل و وعرفه اللقاين 

 ودف، مؤهالت دراسيةو اليت تنتهي مبنح شهادات أ، غريها من التنظيماتو الورش الدراسية و 
 لرفع مستواه العلمي؛ الوجدانية الالزمة للمعلمو املهارية و إىل تقدمي جمموعة من اخلربات املعرفية 

  .٩٠ص " العلمية و يتني النظرية من الناح األكادمييو واالرتقاء بأدائه الرتبوي 
، برامج منظمة خمطط هلاو أن التدريب أثناء اخلدمة عبارة عن أنشطة يستنتج مما سبق و 

، التعليميو للرقي بأدائه الرتبوي ؛ تطويرهو وزيادة كفاياته ، مهين مستمر للمعلمو حتقيق مندف إىل 
   .مواكبا بذلك كل جديد خيدم العملية التعليمية

 : أهداف التدريب أثناء الخدمة - 

) ١٧٦: هـ ١٤٢٥(فالتة هناك أهداف عدة للتدريب أثناء اخلدمة أوردها كل من 
  : فيما يلي، )٢٤:  هـ ١٤٢٣(االبتعاث و اإلدارة العامة للتدريب الرتبوي و 

قبل  اإلعداداستكمال تأهيل معلمي املرحلة االبتدائية إذا كان هناك قصورا يف برامج  .١
  .اخلدمة

، لدى التالميذ ولتمكينهم من توفري املتطلبات الرتبوية حلاجات النم؛ تأهيلهم تربويا .٢
 . هلم املالئم ويئة املناخ النفسي

 توعيتهم بالبحوث الرتبويةو ، الذايت والنمو تدريب املعلمني على أساليب البحث العلمي  .٣
  .وسائل تقومي التالميذو ، الوقوف على مهارات القياسو ، املراجع األساسية يف امليدانو 

لتمكينهم من ؛ عملياو تدريبهم نظريا و ، معلمي املرحلة االبتدائية للقيادة التعليمية إعداد .٤
 . اإلرشادو القيام بدورهم يف التوجيه 

  .حتقيقهاو وتوجيههم توجيها صحيحا حن، توعيتهم باألهداف العليا ألمتهم وجمتمعهم .٥
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من مث يساعد ذلك على و ، مما جيعله راضيا عن عمله، تطوير قدراتهو حتسني أداء الفرد  .٦
  .رفع الروح املعنوية لديه

  .بني العاملني اإلنسانيةالعالقات و العمل  وحنتنمية بعض االجتاهات السليمة  .٧

اليت  اإلداريةاملعارف و النظريات و املستحدثات العلمية و تزويد املتدربني باملعلومات  .٨
  .جتعلهم أكثر قدرة على مواكبة هذه املتغريات

  .وظائف مهنتهمو ، تعريف املتدربني بكيفية القيام بواجبات .٩

احللول النابعة من و  اآلراءو مساعدة املتدربني على كيفية تطبيق األفكار  .١٠
  .املمارسنيو مبا يؤدي إىل رتق الفجوة بني املنظرين ؛ الدراسات

زيادة قدرة املتدربني على التفكري املبدع مبا ميكنهم من التكيف مع أعماهلم من  .١١
  .التغلب عليها من ناحية أخرىو مواجهة مشكالم و  ناحية

  .النفقاتو اجلهد و وعدم ضياع الوقت ، من األخطاء يف أداء أعماهلم اإلقالل .١٢

بتمكينهم من مهارات التعلم الذايت ، املتدربني أساليب التعليم املستمر إكساب .١٣
، استمرار االلتحاق بالربامج التدريبية لتطوير قدرامو بإجياد اجتاهات إجيابية حنو أ املستمر

  .إمكانامو 

  
الباحث أن التدريب يسهم وبشكل كبري يف حل املشكالت اليت يواجهها ويرى     

لمشكالت قبل حدوثها ، فكما أن التدريب ل ااملعلمون أثناء تدريسهم املنهج ، بل و تفادي
سلوبا عالجيا حلل الصعوبات و املشكالت اليت يواجهها املعلمون ، فإنه أيضا يعد أسلوبا أيعد 

مبا أن التدريب و  .للمعلمني اخلربة و املهارة و العلم يف آن واحد ، يقدم وقائيا ال غىن عنه 
دون ختطيط  هافإن التدريب ال ميكن أن حيقق، إحداث التغيريات املطلوبة لدى املتدربنيهدفه 

  . أسس ومعايري يقوم عليهاو 
  : معايير التدريب الناجحو أسس  - 

خيصص هلا حيث ، املؤسسات التدريبيةالتدريب أحد األنشطة املهمة اليت تؤديها يعترب 
فال بد من توفر ولذا ؛ الوقتو الكثري من اجلهد  عليهاوينفق ، مبالغ وأجهزة فنية متخصصة
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 ١٤١٧(آخرون و سنبل  وقد أشار، وحتقيق أهدافهمعايري يقوم عليها لضمان إجناحه و أسس 
  : أمههامن ، إىل هذه األسس )٢٨٤: هـ

  .املمارسات التدريبيةو استناد برامج التدريب إىل إطار نظري يوجه النشاطات  .١

متكينهم من القيام و ، بتلبية كافة احلاجات املهنية للمعلمني اهتمام برامج التدريب .٢
  .اقتدارو بأدوارهم املهنية يف مدارسهم بكفاية 

 خمتلفة تتناسب إتاحة الفرص للمعلمني لالختيار من مسافاتو ، مرونة برامج التدريب .٣
  .تشبع اهتمامامو ، مع ميوهلم

إىل  الذي يهدف؛ مبدأ الكفايات التعليمية األساسية وتوجيه برامج تدريب املعلمني حن .٤
إكساب املتدربني مهارات تعليمية سلوكية تساعدهم على القيام بأدوار حمددة يف 

  .املوقف التعليمي

إىل تطبيقات عملية ميكن مالحظتها يف مقدرة الربنامج على ترمجة األفكار النظرية  .٥
  .سلوك املعلمني أثناء أدائهم الصفي

مما ؛ وإتاحة فرص منوهم الوظيفي، مسامهة برامج التدريب يف حتقيق ذوات املتدربني .٦
  .يكون له أكرب األثر يف حتقيق رضاهم النفسي عن مهنة التدريس

توظيفها يف برامج و تقدمي تقنيات التعليم و النفسية و استثمار نتائج البحوث الرتبوية  .٧
  .تدريب املعلمني أثناء اخلدمة

 التطورات االجتماعيةو استمرارية تدريب املعلمني حىت يتاح هلم الوقوف على التغريات  .٨
التزود باملهارات الضرورية اليت تساعدهم على أداء أدوارهم و التكنولوجية و العلمية و 

 فعالية و بكفاءة اجلديدة 

الباحث أمهية دور املدرب املتمكن من مهارات تدريب املعلمني ،  يف إجناح ويرى 
الربنامج التدرييب ، فبدون املدرب املؤهل و املثقف فإن الربنامج التدرييب قد ال حتقق 

 .أهدافه ، و إن كان الربنامج معدا إعدادا جيدا 

أن لنجاح تدريب معلم اللغة العربية أسسا ومعايري  )٤٠٨: م ٢٠٠٣(يرى اخلليفة كما 
  : جيب مراعاا يف مقدمتها
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 وتشخيص سليم الحتياجات النمو ، قيام برامج التدريب على أساس دراسة فعلية .١
  .املهين

  .تقف جهدها خلدمة العمل التدرييبو ، وجود قيادات تربوية تؤمن بأمهية التدريب .٢

  .بطريقة علمية سليمةإعداد برامج التدريب وحمتواه  .٣

  .واألساليب لتحقيق الفروق الضرورية للمتدربني، األنشطةو ، تنوع الربامج  .٤

  .اخلتامي ملتابعة أثر التدريب على أداء املتدربنيو منوعة للتقومي البنائي  أساليباستخدام  .٥

 باملراسلةالتدريب و ، التعليم املربمجو كالقراءة املهنية ،  الذايتاستخدام أساليب التعلم  .٦
مراعاته للفروق الفردية و غريها من األساليب اليت تؤكد ذاتية التدريب و التعيينات و 
   .االحتياجات اخلاصة للمعلمنيو 

كما يرى الباحث أن تقوم هذه األسس و املعايري على قدر من التكامل فيما بينها ، فبدون 
املعلمني ستكون بعيدة كل برامج أقيمت بناء على أسس دراسات فعلية ، فإن عملية تدريب 

البعد عن احتياجات املعلمني ، حىت وإن وجد القائد الرتبوي املميز ، و تنوعت الربامج 
  .التدريبية 
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  :  المبحث الثاني

واقعه تعليم اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية :  موضوعني رئيسيني ، مها على هذا املبحث  وركز
مفهومه وأمهيته وأهدافه وواقع  تعليم أدب األطفال يف املرحلة االبتدائية على ، و  هدافهأو 

   .ومهارات تدريسه  ،تعليمه 

  : تعليم اللغة العربية في المرحلة االبتدائية ، و اقعه و أهدافه : أوال 

  : واقع تعليم اللغة العربية في المرحلة االبتدائية -

ومبا حتظى به من اهتمام ، املرحلة االبتدائية على الرغم من أمهية تعليم اللغة العربية يف
، إال أن الواقع يشري إىل قصور يف تعليمها يف املرحلة االبتدائية؛ من قبل املسؤولني على تعليمها

طرق و وقصور يف أداء املعلمني ، قصور يف مناهج اللغة العربيةإىل وهذه املشكلة يعود سببها 
من % ٢٠و %٧٠بنسبة ، درسي يف إعداد دروسهمعلى الكتاب امل حيث يعتمدون، التدريس

فقط % ١٠و بزمالئهم لسنوات سابقةو املعلمني يعتمدون على دفاتر التحضري اخلاصة م أ
للغة ال معلوم فاو كما هو  . )١٨٦،  ٣٩: م٢٠٠٦، عطية( يعتمدون على مصادر علمية

وإصدار ، القواعد النحويةهتمام بتطبيق املران إال أن من املالحظ قلة االو تكتسب إال بالدربة 
العربية خصوصًا لغة صوتية تعتمد على السماع يف و مبا أن اللغة عمومًا و ، بشأااألحكام 
فإنه ال ميكن إجياد متعلمني جيدين يف اللغة العربية ما مل يتم تدريسها بلغة ، تعلمهاو تعليمها 

تكليف معلمني و ، التعليمية احلديثةاستخدام معلمي اللغة العربية للتقنيات و ، عربية فصيحة
  . مؤهلني تربوياً لتدريس اللغة العربية

واالرتقاء  وإثراء خربات التالميذ، تعليميةوميثل املنهج حمورا أساسيا يف إجناح العملية ال 
وعدم ، متثل يف نقص عنصر التشويق إال أن منهج تعليم اللغة العربية يعاين قصوراً  بقدرام

،  اخلمولو  امللليبعث على ، بطابع تقريري سرديمتسما ، حياته العلميةو  طفلال ارتباطه بواقع
فهي إما ، طفالاللغوي لألو بعض النصوص املختارة ال تتالءم مع املستوى العقلي  كما أن
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أا تقليدية تم بالسرد وشرح بعض النصوص وتفسري بعض  وأ، صعبة الفهمو معقدة 
ولذا ، فال تساعدهم على االجنذاب إليها، شكليو على حنمث صياغة بعض األسئلة ، الكلمات

، التالميذميول و كتب تعليم اللغة العربية ال تشبع حاجات "أن  ىلإ )م٢٠٠٠( عبيد أملحفقد 
، وهذا يسهم بشكل كبري يف حتول العملية التعليمية من كوا عملية تعلم مبين على التشويق

   .٣٥ ص "تلقني ال أكثرو إىل عملية حفظ 

ال يتوافق مع مستوى ، تعليم اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية ويتضح مما سبق أن 
التالميذ يف املهارات مستوى ضعف إذ يالحظ ، معلميهاو اآلمال املبينة على املرحلة و الطموح 

، التخصصيو أ، يف اال الرتبوي معلميهاىل تدين مستوى إالذي قد يعزى و ، اللغوية األساسية
   .قصور يف مناهج تعليم اللغة العربيةال إىل جانب، كليهما معا وأ

  : أهداف تعليم اللغة العربية في المرحلة االبتدائية  -

؛ حتتل املرحلة االبتدائية يف التعليم العام أمهية خاصة من بني املراحل الدراسية األخرى
، ميوله واهتماماتهوتنمية ، توجيههاو وتشكيل خرباته ، لكوا أوىل مراحل تعليم الطفل

وبناء ، املهتمني بصياغة أهدافهاو قد حظيت باهتمام املربني ف، وحلساسية هذه املرحلة وأمهيتها
وألمهية ، )٢: م٢٠٠٢، النصار(املهارات اليت حيتاجها التلميذ يف حياته و ، اخلربات التعليمية

الدور الذي تقوم به اللغة العربية يف هذه املرحلة على وجه اخلصوص يف بناء و ، هذه املرحلة
فقد خصت سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية اللغة العربية  توجيه سلوكهو اإلنسان 

  : هي، بثالثة من أهدافها العامة للتعليم

  .عادة املطالعة سعيا وراء زيادة املعارفو ، تنمية مهارات القراءة .١

 الكتابة بلغة سليمةو ، التحدثو ، اكتساب القدرة على التعبري الصحيح يف التخاطب .٢
 . تفكري منظمو 
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، تساعد على تذوقهاو ، تنمية القدرة اللغوية بشىت الوسائل اليت تغذي اللغة العربية .٣
  . )١٣: هـ ١٤٢٧، التعليمو وزارة الرتبية ( .فكرةو إدراك نواحي اجلمال فيها أسلوبا و 

  

، وثيقة منهج اللغة العربية أهدافا عامة لتعليم اللغة العربية يف املرحلة االبتدائيةحددت و 
  : هي، باململكة العربية السعوديةيف ضوء األهداف العامة لسياسة التعليم  وذلك

وإدراك مبادئ اإلسالم ، احلفاظ على كتاب اهللا وسنة نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم .١
  .حبضارة األمة اإلسالميةاالعتزاز و أسس شريعته و 

وإدراك اجلمال يف فصيح اللغة العربية ، السنة النبويةو املساعدة على فهم القرآن الكرمي  .٢
  .نثراو  شعرا

 .إكسام مهارة التعبري الصحيحو ، تقوية القدرة اللغوية لدى التالميذ .٣

  .النقد فيهاو إدراك مواطن اجلمال و تقوية ملكة التالميذ األدبية لتذوق أساليب اللغة  .٤

 . الرجوع إىل أمهات الكتبو ، على االستفادة من املكتبة العربية التالميذتعويد  .٥

التعبري عنها بلغتهم اخلاصة حبيث يشجعهم و ، على فهم املادة املقروءة التالميذتعويد  .٦
  .االبتكارو ذلك على التفكري 

 يستطيعون الكتابة الصحيحةحبيث ، اإلمالئيةو مهارام اخلطية و تنمية قدرات التالميذ  .٧
  .مع ضرورة استعمال عالمات الرتقيم

  .التعبريو الكتابة و الصرفية أثناء القراءة و ، تدريب التالميذ على استخدام القواعد النحوية .٨

 . )٢١: هـ ١٤٢٧وزارة الرتبية والتعليم، ( .السعي لنشرهاو النهوض بلغة أمتهم  .٩

  
حيقق لدى األطفال ه أهداف لتعليم اللغة العربية يف أنتتمثل عالقة أدب األطفال مبا سبق من و 

يف إعمار  تنمية القيم األساسيةو ، احلياةو ، اإلنسانو ، فهما جيدا للتصور اإلسالمي للكون 
من خالل  كما ينمي لديهم مسة االعتزاز بلغتهم العربية،  )٢٠٠ :ه١٤٢٧، مدكور(احلياة 

، عطية( بالقيم األصيلةهم تزويدو ، أمتهمبرتاث هم تعريفو ، سحرهاو إطالعهم على مجاهلا 
املثل العليا من و إىل نقل القيم  كما يسعى،  بالتايل زيادة ثقتهم بأنفسهمو  )٢٧٤: م ٢٠٠٧
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أنشودة و أ السنة النبوية الشريفة عن طريق أحد فنونه فيمكن أن تكون قصةو ، نصوص القرآن
، تنمية املعاين الساميةو ،  )١٣١: هـ ١٤٣١، سبيتان(مثري لفضول التالميذ و ، بأسلوب شيق

 الوائليو ، الدليمي( وذب السلوك واألخالق، وتثري الوجدان، الشعورو وتوقظ احلماسة 
السلوكيات يف و  بث مثل هذه األخالق" إىل أن  )م٢٠٠٣(اخلليفة  ويورد،  )١٢٧: م٢٠٠٣
بكتابه و لعقيدة الدينية من حيث اإلميان باهللا لتقوية ، ويف التمسك ا، وترغيبهم فيها، نفوسهم

" ولوطنه وأمته  مث لدينه، تعاىلو لوالء هللا سبحانه لتنمية و ، -سلم و صلى اهللا عليه  –برسوله و 
   .١٧٧ص 

، األسلوبو التمتع مبا فيه من مجال الفكرة و ، تذوقالقائم على  باإلضافة إىل أن تعليمه
 عطية يؤكدو ، ذيب الطباعو ، ترقية األذواقو ، األداءو ما يشتمل عليه من حسن التعبري و 
أن أدب األطفال ينمي قدرة املتعلمني على حتليل النصوص األدبية  على )٢٧٤: م٢٠٠٧(

  .واخلطابة، النثرو يف الفنون األدبية كالشعر  همتنمية مواهبو ، نقدهاو وتذوقها 

ويزيد من حبهم ، وذيب طباعهم، ولذا فأدب األطفال يهم برتقية ذوق التالميذ الفين   
املعنوية و تزكية حاسة تقدير اجلمال بكل ألوانه احلسية و ، مع إشباع امليول الفنية لديهم لألدب

وتوسيع يهم، دور مهم يف تنمية ملكة التخيل لدله أدب األطفال كما أن  .يف نفوسهم
: هـ١٤٢٧مدكور، (والقدرة على حل املشكالت، والسيطرة على فنون التعبري الرئيسة مداركهم 

، وزيادة الثروة اللغوية للمتعلمني من خالل اكتسام ألفاظ ومجل وأفكار جديدة )٢٠٠
  . )٢٧٤: م٢٠٠٧عطية . (لديهميف تنمية القدرة على التعبري الفين  مما يسهم؛ بأسلوب شيق

يساعد على ه السادس يف أنو اخلامس  نياألطفال يف اهلدفتضح عالقة أدب كما ت 
يف املدرسة سواء يف لنفسه األشعار احملببة و وذلك بالبحث عن القصص ، ترغيب الطفل للقراءة

كما يرى و فه، املكتبةو  طفليرسخ العالقة بني الو ويف هذه احلالة فه، يف مكتبة املدرسةو الفصل أ
االستنباط و التفكري و القدرة على الفهم و ، القراءة وحنينمي ميل التالميذ "  )م٢٠٠٧(عطية 
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مساعدة املتعلمني على و ، توسيع دائرة معارفهم و زيادة ثقافة املتعلمني و ، املوازنة لدى املتعلمنيو 
باإلضافة إىل تدريب التالميذ على  .٢٧٤ص " سالمة النطق و اكتساب مهارة األداء اجليد 

لتصحيح بعض ؛ جودة النطقو على حسن االستماع و ، يف احلديث اجلرأةو ، جودة اإللقاء
   .)١٣١: هـ١٤٣١، سبيتان( .إخراج احلروف من خمارجها الصحيحةو العيوب يف لغتهم 

: وهذه العالقة تتأكد يف جانبني، يتضح أن ألدب األطفال عالقة قوية بالقراءةكما 
الكلمات اجلديدة  من خالل إكساموذلك ، اجلانب الثاين عالجيو ، اجلانب األول وقائي

فأدب األطفال ، دقة االستماعو ، حسن اإلنصاتو ، على اليقظةهم تعويدو ، بأسلوب شيق
مهارام اخلطية واإلمالئية من خالل اكتساب الكلمات و ، يسعى لتنمية قدرات التالميذ

: هـ ١٤٣١، سبيتان(مدى احلياة  طفلليبقى أثر تعلم ال ؛كما يراه املعلم  بالتنغيماجلديدة 
١٣١(.   

فعالية أدب األطفال يف تقوميه ألسنة التالميذ عند و دلت األدبيات على أمهية وقد 
فعاليته يف تقومي ألسنة التالميذ عند القراءة تتمثل يف التطبيق و يرى الباحث أن أمهيته و ، القراءة

التطبيق  -من واقع ممارسته للتعليم  - فقد الحظ الباحث، الصحيح الستخدام قواعد النحو
الكتابة عند ربط القاعدة و الصحيح لدى شرحية كبرية من التالميذ للقواعد النحوية عند القراءة 

التنغيم لألنشودة يف فهم القاعدة  باإلضافة إىل دور،  نثرية مثل القصةو النحوية بأبيات شعرية أ
على  )م٢٠٠٣(اخلليفة  ؤكدوي .التعبريو أ الكتابةو يف جمال القراءة أ وسهولة استخدامها، النحوية

مما يقوي ، املواقفو واسرتجاع األحداث  تنمية القدرة على التخيل"دور أدب األطفال يف 
وهذا بدوره يساعد التالميذ على استيعاب ما يدرسون ملا سيتميزون ، القدرة على التذكر أيضا

   .االستيعابو الفهم و  فضال عن تنميته ملهارات احلفظ، ١٧٧ص " . به من نشاط 
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زيادة فهمه للفصحى فزيادة و  أسلوبه ومسو ، أدب األطفال يساعد يف ذيب لغة الطفلف
بالتايل استشعار و  واالعتزاز ا، فهم الطفل للعربية الفصحى زيادة لشعوره باالنتماء إليها

   .احملافظة عليها أوال ونشرها ثانياو ، املسؤولية جتاه هذه اللغة

مفهومه وأهميته وأهدافه  المرحلة االبتدائيةتعليم أدب األطفال في : ثانيا 

  :ومهارات تدريسه . وواقع تعليمه 

   :مفهوم أدب األطفال  - 

بل قد يعين ، هذا التعدد ال يعين التعارضو ، أدب األطفال مفهومحول  اآلراءتعددت 
حيث يرى ، األدب بشكل عامو أن هناك نقاطا مشرتكة بني أدب األطفال و ، التوسع يف تعريفه

تعبري فين هادف ينبثق عن التصور اإلسالمي للكون " : أن أدب األطفال )هـ١٤٣٠(مدكور 
يتضح من التعريف السابق أن أدب األطفال مبين على التصور و  .٢٢٩ص " احلياة و واإلنسان 

أن أدب  أي، إال أن ذلك ال يتعارض مع مفهوم أدب األطفال مبفهومه العام، اإلسالمي له 
"  بأنه )م١٩٧٨(اهلييت يرى و ، تصور واحدو واألدب بشكل عام ينبثقان من مفهوم  األطفال

وتتخذ أشكال ، مدارك األطفالو تتفق ، أخيلةو  إحساساتو أفكارا  اآلثار الفنية اليت تصور
ويرى الباحث أن أدب األطفال  . ٧٢ص" األغنية و ، املقالو ، املسرحيةو ، الشعرو ، القصة

يتفقان يف  )هـ١٤٣٠(لدى مدكور  مبفهومه اإلسالميو ) م١٩٧٨( اهلييتمبفهومه العام لدى 
بالفطرة اإلنسانية اليت فطر و ، املبادئ احلميدةو العام حيث على االلتزام بالقيم  فمفهومه، اهلدف

يف نظر  -وهذا ، وغري ذلك.. . مساعدة احملتاجو ، الكرمو ، الصدق: مثل، عليها  الناسَ  اهللاُ 
 بأنه )م١٩٩٦(عطا و ، الكندري ويعرفه .التصور اإلسالمي ألدب األطفاليتفق مع  - الباحث 

، عن طريق االختيار الدقيق من الكبار، بصرهو ، معهاويقع حتت مس، كل ما يقدم للطفل" 
كن أن مياليت و ، جتنيبه كل املؤثرات السلبيةو ، شعورهو ، تنمية حسهو ، يستهدف تربية الطفلو 

بأنه  )هـ١٤٣٠(تعرفه عزة رشاد و  .٢٧٢ص " جتعله يسلك سلوكا غري سوي و ، تلوث مشاعره
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فتساعد على إرهاف ، يتفاعل معهاو سارة مير ا الطفل و تعة كل خربة لغوية هلا شكل فين مم" 
" حتديد هويته و فيسهم يف بناء شخصيته ، مسوه املتكاملو ، بذوقه األديب والسمو ، حسه الفين

، ات ذات داللة بالنسبة لألطفالأدب األطفال جمموعة من اخلرب من ذلك أن  ويُفهم،  ١٠ص 
توسيع امليول وتنمية و ، تكوين االجتاهات االجيابيةو  تنمية املواهبو ، تعمل على غرس القيم

هذه اخلربات ال تقدم  و  ،وتشبع حاجام النفسية املتعددة، حاسة التذوق الفين لدى األطفال
ألدب األطفال و  .وغريها االتو ، اإلذاعةو  التسجيالتو  الكتببل تشمل ، حسبكتابة ف

   .املسرحياتو  األناشيدو ، هي القصةرئيسة فنون 

  : أهمية أدب األطفال  - 

، الشعوبو قصص امللوك و ، عرف العرب ألوانًا متعددة من األدب فاهتموا باألساطري
، كانت تلك القصصو ، أخبار األمم السابقةو ، خاضوهااحلروب اليت و ، تاريخ القبائلو 
، لغرض تربيتهم على الفروسية؛ املرضعات لألطفالو تنشدها األمهات و األناشيد حتكيها و 

، الكرم: مثل، تعويدهم على اخلصال احلميدةو ، التقاليدو تربيتهم على العادات و  وحب القتال
ظهر اإلسالم برسالته العاملية أوىل  وملا .)٣٢: م١٩٩٧، الشيخ( .حسن اجلوارو  الشجاعةو 

حيث ، هابل قبل، وانب كثرية منذ الوالدةللطفل تشمل ج فوضع حقوقاً ، بالغاً  الطفل اهتماماً 
 )أنكحوا إليهمو  انكحوا األكفاءو ختريوا لنطفكم (: -سلم و صلى اهللا عليه  –يقول الرسول 

صلى اهللا  -  جعل الرسول وقد  .) ١٩٥٨:  سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب األكفاء(
سنن ابن ( )أحسنوا أدمو أكرموا أوالدكم (: فقال، من حقوق الطفل تأديبه –سلم و عليه 
وقت  - رضي اهللا عنه -حدد علي بن أيب طالب و  .)٣٦٦١: ٣كتاب األدب، باب : ماجه

على إن دل ذلك على شيء فإمنا يدل و ، ةالرابعة عشر و تأديب الطفل فيما بني السن السابعة 
من مصادر  ثرياً  يعد القرآن الكرمي مصدراً و  .تأديبهمو تعليم األطفال على  حرص اإلسالم

�©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡{ :تعاىلاهللا إذ يقول ، األدب

ª�«�¬�®�¯�°�±�²{ ]٣:�ورة �و�ف[ .  
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: مثل، احليوانو قصص الطري و ، قصص السابقني من األممو ، قصص األنبياء :من القصصو  
أن للمنهج الرتبوي يف "  )م١٩٩٧، الشيخ( وأورد .وناقة صاحل  نيب اهللا سليمانو قصة اهلدهد 

 ومس وهي اإلميان الذي ه، القصص القرآين مسالك عديدة تلتقي كلها عند نقطة واحدة
تكوين للشخصية املتزنة اليت تعمل مجيع و ، جتربة حية متجددةو ، اتصال باحلقيقةو ، النفس

مل يقتصر ذلك على القرآن و  .٧١ص " توازن و الروحية يف اعتدال و الفكرية و ، طاقاا اجلسمية
أخبار و قله قصص نو  –سلم و صلى اهللا عليه  - بل جتاوزه إىل أحاديث النيب  الكرمي فحسب
يتصدى بشعره  و  بشاعر الرسول يذود عن اإلسالم حسان بن ثابترف عُ كما ،  األمم السابقة

قام  –سلم صلى اهللا عليه و  –وفاته  وبعد، أهله و وأراد السوء باإلسالم  كل من أعرض
صلى اهللا عليه  - تزويدهم بقصص عن حياة الرسول و بتعليم أبنائهم  أمهاتٍ و  باءً آالصحابة 

مهل األطفال أُ و هتم بأدب الكبار العباسي والعثماين اُ و يف العهد األموي و إال أنه  . - وسلم
  .غنيات لغرض تسلية وترفيه الطفلما عدا األ وأدم

 تُعدو ، اجنلرتاو ، فرنسا: منهاو ، يف دول أوربا وقد ظهر االهتمام بأدب األطفال عاملياً 
بأدب األطفال و ، أحد أبرز املنظمات العاملية املهتمة بالطفل عموماً  اليونيسيف و اليونيسكو

مجلس الدويل لكتب لكما أن ل .كتب األطفال  تشجيع إنتاجحيث تعمل على  خصوصاً 
أصدر املرشد الدويل عن مصادر املعلومات يف حيث ، ألطفالواضحة ألدب ا الشباب جهوداً 
يعمل على تشجيع اجلهود األدبية ، ومتت إقامة جملس دويل لكتب األطفال، أدب األطفال

كما أنه ،  للطفل إقليميةٍ و  دوليةٍ  وعلى إقامة مكتباتٍ ، التوزيع الواسع لكتب األطفالو ، الفنيةو 
جائزة هانز كريستيان أندرسون الدولية : من أمثلتهاو ، مينح العديد من اجلوائز يف هذا اال

ألدب األطفال  هي متنح كل سنتني ملؤلف على قيد احلياة يضيف جديداً و ، لكتب الشباب
 خاصٍ  حمرك حبثٍ  Google ومن اجلهود أنشأت شركة )م ٢٠٠٨:اليونيسكو (  .الناشئةو 

يوفر خدمة البحث عن كل ماله عالقة بالطفل من  www.kidrex.org باألطفال
، تربيتهو ذلك على اهتمام الغرب بتنمية ثقافة الطفل  ودلّ ، مكتوبة أم مسموعةأناشيد و  قصصٍ 

 دعماً و ، التقنية احلديثةو نرتنت رائية واألدبية من خالل توظيف اإلمهاراته القو تعزيز ثقافته و 
   .وأدبه لالهتمام العاملي بالطفل



٤١ 
 

ألمهية أدب األطفال يف الرتبية يف الدول العربية و خرباء الطفولة و ، ابمن الكتّ  وإدراكاً 
، تزايد املواد القرائيةو ، ةفقد بُذلت جهود متواصلة يف تقدمي املعارف للناشئ، إعداد رجال الغد

فأول ما ظهر أدب األطفال يف الدول  .تعليمهو يف إطار تثقيف الطفل ، اخلدمات املكتبيةو 
، التاسع عشر يف عهد حممد علييف املدارس املصرية بالتحديد يف أوائل القرن و ، العربية مرتمجاً 

مث ُعقدت املؤمترات اليت  .)٣٨، ٣٠، ٣٣٢: م١٩٩٧، الشيخ( على يد رافع الطهطاوي
د يف الكويت عام قِ ناقشت موضوع أدب األطفال فكان أوهلا مؤمتر وزراء الرتبية العرب الذي عُ 

 .ملناسبة لها االتو نشر الكتب و ، الذي طالب باالهتمام بثقافة الطفل العريبو ، م١٩٦٨
يف  حبوث أدب األطفالو نشئ مركز للتوثيق أُ ، م١٩٨٨ويف عام  .)١٣٩: م١٩٩٨، شبلول(

الذي يهدف إىل و ، مجعية الرعاية املتكاملةو ، التعاون مع وزارة الثقافة املصريةبإطار دار الكتب 
، النطاق الدويلعلى و ، الوطن العريبو ، توثيق مجيع املواد املتعلقة بأدب األطفال يف مصرو مجع 

تقدمي و ، املعلومات جلميع املهتمني بأدب األطفال بصفة عامةو تقدمي خدمات التوثيق و 
املهتمني و ناشري تلك الكتب و ، مؤلفي كتب األطفال األدبيةو ، الشباباملساعدة لألدباء 

رصدت جوائز  )و سألك(  العلومو الثقافة و  كما أن املنظمة العربية للرتبية .بأدب األطفال
 ومتُنح لكاتب وشاعر ورسام من بلدان الوطن العريب، رسومهاو خاصة بتأليف كتب األطفال 

  ) .م ٢٠١٠: األليسكو (  .وترشح كل دولة عربية عناوين الكتب الصادرة فيها لنيل اجلائزة

 قطر: مثل، لتشجيع أدب األطفال؛ على املستوى العريب هناك جوائز ترصدها دولو 
توزع لكل فائز يف   أُعلن عن جائزة مالية ألدب الطفل م٢٠٠٩ففي عام ، اغريمهو اإلمارات و 

أغاين ، املسرحو التمثيل ، الشعر الروايةو القصة : هيو ، ت املعلنة عنهاكل جمال من ااال
ال املبتكرة مبا فيها الوسائط ألعاب األطفو ، رسوم كتب األطفال، الدراسات األدبية األطفال

غريهم من املبدعني من العرب على إنتاج و اجلائزة إىل تشجيع الكتاب  دفو  .لكرتونيةاإل
تنمية اخلربة احلياتية لدى و تعميق القيم اإلنسانية و ، أعمال رفيعة املستوى يف جمال أدب األطفال

،  لدى الطفلخلق الوعي األديبو ، إثراء املكتبة العربية يف جمال ثقافة الطفولةو ، األطفال
وموروثة الثقايف وقيمه االجتماعية يف  اإلسالميةو بناء جيل يعي هويته العربية و ، تهالرتقاء بثقافاو 

الوقت الذي تعاين فيه الساحة الثقافية يف الوطن العريب من ندرة اإلنتاج الفكري املعين 
جملة العريب الصغري الكويتية و ) . م ٢٠١٠: وزارة الثقافة و الفنون و الرتاث (  .بالطفولة
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صفحة شهريا تتضمن العديد من  )٤٧(م يف ١٩٨٦منذ عام ، تصدرها وزارة اإلعالم الكويتية
إفادته عن طريق و لتسلية القارئ الصغري ؛ املرتمجةو القصص العربية أ: منهاو ، املوضوعات اهلادفة

 لألطفال نشر مشاركام سواء وإتاحة الفرصة، إطالعه على األدب العامليو ، فتح اال خلياله
   .غريهاو يف القصة أ

فقد تأثر ، عن األدب العاملي ال يعيش مبعزل دب يف اململكة العربية السعوديةاألو 
فكانت اململكة العربية ، أدبه الذي سعى إليه بعض أدباء الوطن العريبو باالهتمام بالطفل 

حيث ُنشرت جملة ، هـ١٣٧٩عام ذلك منذ و ، السعودية من أوائل املهتمني بأدب األطفال
 .)حسن( جملةو ، للطفل اليت تعد أول جملة سعودية خمصصةو للشاعر طاهر الزخمشري  )الروضة(

من تلك و ، مث بدأت الصحف السعودية بتخصيص صفحة أسبوعية لألطفال تتضمنها القصة
االهتمام بأدب زاد  هـ ١٤٠٠عام  يفو  .عكاظو ، الرياض، اجلزيرة، البالد، املدينة: الصحف

املؤسسات و ، النوادي األدبيةو ، دور النشرو ، متمثال بـالصحافة األطفال مقارنة بالسابق
حيث بلغ ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية: غري التعليمية مثلو احلكومية التعليمية 

مستشفى امللك و  .أربعون قصةمخس و  هـ١٤١٦حىت  هـ١٤٠٣عدد إصدارا يف األعوام من 
حيث نشرت األعمال الفائزة ، العامة يف الرياض زعبد العزيومكتبة امللك ، يصل التخصصيف

، السبيل( .هـ١٤١٩وذلك يف عام  الشعرو يف مسابقة الكتابة للطفل يف جمال القصة 
برصدها جائزة عاملية يف يُذكر فُيشكر  وملؤسسة امللك فيصل اخلريية جهداً  .)١٢-٩: هـ١٤٢٤

   .امللك فيصل العاملية لألدباألدب مبسمى جائزة 

إال أن واقعه يف البلدان العربية متدٍن كماً ، ورغم اجلهود اليت بُذلت يف أدب الطفل
هذا ال ينفي أن املعنيني بأدب و  .)٣٥٠: م٢٠٠١، البجة(نوعًا إذا ما قيس بأدب الكبار و 

دوره يف تنشئة الطفل فجعلوا أدركوا أمهية قد الرتبويني و الفالسفة و املفكرين و من األدباء  األطفال
، رفه بدوره يف حتمل املسؤوليةيع إجيابياً  يف صلب فلسفة أدب األطفال إعداد الطفل إعداداً 

، اللبدي( .املساواةو العدل و األمناط السلوكية املبنية على حب اخلري  إتباعو  االلتزام بالنظامو 
هـ املوافق ١٣٩٨عام  ففي، ةالطفل باهتمام الدول حظيفقد يف هذا اجلانب و  )٣٢: م ٢٠٠١
اللجنة الوطنية (حتت مسمى  م أنشأت اململكة العربية السعودية اللجنة الوطنية للطفولة١٩٧٩

وذلك يف تاريخ  )اللجنة الوطنية للطفولة(والذي مت تعديله ليصبح ) سعودية لرعاية الطفولةال
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املؤسسات و على تنسيق اجلهود املبذولة للطفل اليت تقوم ا اجلهات  لتعمل؛ هـ١٤/٩/١٤٢٦
برئاسة ، الربامج املوجهة لهو تعزيز املشروعات و ، تسعى إىل تطويرهاو  األهلية املعنيةو احلكومية 

كما جعلت التعليم يف  .)٢٨، ١١: هـ١٤٢٩، لجنة الوطنية للطفولةال( التعليمو وزير الرتبية 
فقد نصت ، زيادة إنتاجيتهاو ألمهيته يف جمال تنمية املوارد البشرية وذلك ؛ اأعلى سلم اهتماما
كما نصت ،  حق األطفال من التعليم مع مراعاة حتقيق تكافؤ الفرص بينهماملادة العاشرة على 

لدى الطفل عند وضع  وضرورة مسايرة خصائص مراحل النماخلمسون على و  املادة الثالثة
، عاطفياً  عقلياً ، أن حتقق منوه السوي روحياً الستون على و ونصت املادة الثالثة ، املناهج

فأنشئت  .)٩٦: هـ١٤٢٤، اللجنة الوطنية للطفولة( صقل مواهبه الشخصيةو ، اجتماعياً و 
املكتبات و  وسائل ممارسة اهلواياتو مراكز للتنمية الثقافية مزودة باألدوات العلمية املناسبة 

اللجنة ( .االت اخلاصة بالطفلو وتزويدها باإلصدارات اجلديدة من الكتب ، العناية او 
   .)٩٩: هـ١٤٢٤، الوطنية للطفولة

ويتضح مما سبق اهتمام اململكة العربية السعودية بالطفل  تربويا و تعليميا و ثقافيا 
طنهم ،حيث أن االهتمام بالطفل اهتمام بشباب املستقبل الذين سيكون على عاتقهم تطوير و 

  .و الرقي به يف كل احملافل الدولية 

  : الوجدانيةو املهارية و عدد من اجلوانب املعرفية ن أمهية أدب األطفال تربويا يف تكمكما 

 : الجانب المعرفي -١

لغريزة حب ؛ اإلحساس باحلاجة إىل املعرفة عند األطفال جزء من تكوينهم الفطريف
املعلومات و ، احلقائقو ، يزود األطفال باملفاهيمو فه، مالتعرف على البيئة من حوهلو  االستطالع

العبارات اجلديدة اليت تنمي و الرتاكيب و ، تزويد األطفال باملفرداتو ، يف شىت ااالت احلياتية
ميرن الطفل على دقة و ، كتابةو حديثا  يل استخدام اللغة استخداما صحيحاوبالتا ثروم اللغوية

وربط ، حتليلهو ، عالقدرة على نقد ما يسمو ، لفاظمن األوحسن استخالص املعاين ، الفهم
ه ويرى الباحث أن .)١٤٨- ١٤٥ :م١٩٩٠، الكيالين( .متييز اجليد من الرديءو ، بعضه ببعض

القدرة و إصدار األحكام و ، وحاجة األطفال إىل التعرف على كل جديد، يف ظل التفجر املعريف
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وتزويدهم ، هاتحقيقلفعالة و فإن أدب األطفال يعد وسيلة ناجحة ، على النقد املوضوعي
، العبارات اجلديدة اليت تنمي ثروم اللغوية بأسلوب حمبب إىل نفوسهم و ، الرتاكيبو باملفردات 

   .قريب من قلومو 
 : الجانب الوجداني -٢

نفوس وتنميتها يف ، املبادئ األخالقيةو غرس القيم الدينية ويعمل أدب األطفال على 
تنمية و ، تعاليمهو ، قوية متمسكة مببادئ دينها سليمةمما يساعد على تكوين شخصية  ؛األطفال

احلركة و واستشعار احلياة ، اللغوييكون قادرا على تذوق اجلمال  كي؛  ذوق الطفل وحسه الفين
 ن العاداتويكو ، القراءةو اإلطالع و تنمية ميوله حنو  اتهوإثارة اهتمام، اليت يستمع إليها يف اجلملة

إثارة و تنمية اخليال لديه و ، املشاركة يف األعمال اجلماعيةو التعاون  وجيابية حنإلاالجتاهات او 
بذلك يسهم  وفه . )٢٧٤: م١٩٩٦، عطاو ، الكندري( .عواطفهو وإيقاظ مشاعره ، وجدانه

وإكسابه مهارة االنتباه ، االستزادة من اخلرباتو  القراءة وبشكل فعال يف إجياد الدافعية حن
، باإلضافة إىل تنميته القدرة على التذوق األديب، وبالتايل زيادة حبه للغة العربية، االستماع و 

كما أن ألدب األطفال دور فعال يف ،  كما يرهف حس اجلمال لديه،  وتقدير قيمة األدب
وغرس ، اخلهادو تعديل السلوكيات اخلاطئة اليت قد يكتسبها الطفل خارج إطار املدرسة 

، مفلح( األناشيدو وذلك بتوظيف فنونه املختلفة مثل القصة ، املثل العلياو ، الصفات النبيلة
   . )٣٥٩: م٢٠٠٧

ويرى الباحث أمهية حتقق اجلانب الوجداين لدى الطفل أكثر من غريه من اجلوانب ، 
  .فهو احملرك األساسي الذي يقوم عليه اجلانب املعريف و املهاري 

 : المهاريالجانب  -٣

الطفل على التعامل يزيد من قدرة تتمثل أمهية أدب األطفال يف هذا اجلانب يف أنه و 
،  يستمع إليه بالدرجة اليت حتقق له أهدافه اخلاصة به وأ، مع العمل األديب الذي يقع بني يديه

مشاعر و ، وجدانه من أحاسيسو ، يف قلبهو ، بري عما يدور يف عقله من أفكارمن التع كما ميكنه
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لتنمية اللغة الشفهية  مهمةيعد وسيلة كما  .)٥٥ :م٢٠٠٤، أمحد( .وفكر منظم بلغة مفهومة
، اجلاذبيةو خاصة إذا كان ما يقدم له على درجة عالية من التشويق ؛ انتباه الطفلوزيادة ، يهلد
بشكل كتساا ه ا خالل عرضه للخربات اليت يتوقع منبوجدانه من و سمالو  صقل فكر الطفلو 

اللعب داخل و  الفرحو إىل البهجة  احلاجة: مثل، النفسيةته كما أنه يليب حاج،  إيقاعي مسجوع
النتماء ل تهتتمثل أمهيته أيضا يف أنه يليب لدى الطفل حاجو ، الدراسية الصفوفداخل و املدرسة 

قافتهم كما ينمي الثروة اللغوية لدى األطفال وث،   الوطنو الوالء للدين و اصة االنتماء خب، الوالءو 
ما حتتويه من صور و إدراك معانيها و ، متكينهم من فهم الكلماتو ، توسيع خياالمو العامة 

وأدب األطفال ، لم أن لألدب عموماإذا عُ و .  )٢٧٤: م١٩٩٦، عطاو الكندري ( . أفكارو 
فإن أدب ، متكينه منهاو إكسابه لغته و  خصوصا هذه األمهية البالغة يف بناء شخصية الطفل

بل حلاجة ، لغته فحسبوإكسابه  دوره يف بناء شخصية الطفللاألطفال ال يكتسب أمهيته 
وهذا ما حيتم ، اللغويو ، االجتماعيو ، واالنفعايل، يف شىت جوانب منوهم العقليه إلياألطفال 
   .ليحقق أهدافه املنشودة؛ تعليمه وفق األسس العلمية السليمةو ، العناية به

  
  : أدب األطفالتعليم أهداف   -

من إىل حتقيق جمموعة  اململكة العربية السعوديةأدب األطفال يف تعليم يسعى 
  : هي، األهداف

الوقوف على أثر القرآن الكرمي يف و سلم و استجالء فصاحة الرسول صلى اهللا عليه  .١
  .األدب

  .سلمو تعزيزها بكتاب اهللا وسنة رسوله الكرمي صلى اهللا عليه و بدينه تأكيد الصلة  .٢

ليزداد ؛ القوةو الكشف عما حفل به من عناصر األصالة و ، إبراز مجال األدب العريب .٣
  .إقباال عليهو الطفل شغفا 
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نمية حاسة الذوق من تو ، تدريب الطفل على القراءة الصحيحة ملختلف األلوان األدبية .٤
  .مواطن اجلمال يف النص األديبخالل إدراكه 

  .ابتكاراتهو ل تنمية خياله توسيع أفق الطفل األديب من خال .٥

يف  مما يدخل؛ وغري ذلك، القيم األخالقيةو املعاين الرقيقة و ، تزويدهم باألفكار العظيمة .٦
  .الثقايفو تكوينهم الفكري 

  .جودة اإللقاء ومتثيل املعىنو ، تدريب األطفال على حسن األداء .٧

  .الرتاكيب اللغوية اجلديدةو اكتساب األلفاظ  .٨

  .أساليبو مجل و زيادة ثقافة األطفال مبا يكتسبونه من ألفاظ  .٩

  .الربط بني مواد اللغة العربية جبميع فروعها .١٠

القضاء و بث الثقة بالنفس و ، تعويد األطفال على مواجهة املواقف بشجاعة .١١
 . )٦: هـ١٤٢٨، آخرونو األمسري ( .اخلجلو  على اخلوف

جمموعة من األهداف اليت حيققها تعليم أدب األطفال فيما  ) ٣٥٧: م٢٠٠٧(مفلح  ويورد
  : يلي

وبث مثل هذه ، األخالق احلميدةو ، إرشادهم إىل السلوكيات الطيبةو توجيه األطفال  .١
 . يف التمسك او ، ترغيبهم فيهاو السلوكيات يف نفوسهم و ، األخالق

 - صلى اهللا عليه وسلم  -برسوله و بكتابه و تقوية العقيدة الدينية من حيث اإلميان باهللا  .٢
  .أمتهو لوطنه مث ، تعاىل مث لدينهو وتنمية الوالء هللا سبحانه 

القدرة على التذكر  تقوية، املواقفو واسرتجاع األحداث ، تنمية القدرة على التخيل .٣
وهذا بدوره يساعد التالميذ على استيعاب ما يدرسون ملا سيتميزون به من ، أيضا

  .نشاط

مما يدفع إىل بث ؛ مشكالمو تفهم ظروفهم و ، التعاطف مع اآلخرينتنمية امليل إىل  .٤
  .الرغبة يف مد يد املساعدة إىل كل حمتاج دون ترددو ، روح التعاون

وحل ، خربام يف التصرف يف املواقف الصعبةو االستفادة من قدرات اآلخرين  .٥
  .احلسنة اليت يطلبوااألسوة و ، بالتايل جيد األطفال القدوة اليت يتلمسواو ، املشكالت
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انفتاحهم على احلياة بالصورة املعقولة اليت حتميهم من خطر و توسيع مدارك األطفال  .٦
مينحهم القدرة على و ، مما يكسبهم حياة اجتماعية سليمة؛ االنعزاليةو التقوقع و االنطواء 
  .مع املواقف الصعبة بسرعة التكيف

معرفة كيف و ، الثقايف للكبارو  ج األديباإلطالع على اإلنتا و األخذ بأيدي األطفال حن .٧
ليستطيعوا أن يشقوا طريقهم يف احلياة على ضوء ما يتعلمون من هؤالء ؛ يفكرون
  .الكبار

توفري املتعة احلالل لألطفال من خالل استمتاعهم مبا يف األدب من مجال التصوير  .٨
نثرا يف النفوس من األحاسيس و ريه النص األديب شعرا كان أثما يو ، وحالوة األسلوب

وما يغرسه يف الوجدان من صور مجيلة تعد مرجعا لألطفال يف مثلهم  السامية املشاعرو 
  .أسلوب حيامو أخالقهم و 

مع إشباع امليول الفين لديهم وتزكية حاسة ، وذيب طباعهم، ترقية أذواق األطفال .٩
  .املعنوية يف نفوسهمو تقدير اجلمال بكل ألوانه احلسية 

 حيام اخلربات الرشيدة لالستعانة ا يفو تزويدهم باملعارف اجلديدة  .١٠
والتكيف االجتماعي واألمن ، مما يساعد على املواطنة الصاحلة؛ معامالم مع اآلخرينو 
  .السالم النفسينيو 

؛ وذلك من خالل تفاعل الطفل مع التنغيم، التذكرو تنمية القدرة على احلفظ  .١١
  .حلبه له

، بوضع حلول أخرى لنهايات القصص، التفكري الواسع غري املقيدوتنمية  .١٢
  .احلكايات اليت ُقصت عليهمو 

ورعاية املوهوبني ، الكشف عن مواهب األطفال يف جماالت األدب املختلفة .١٣
  .منهم

 )٣١١: م٢٠٠٤ويح، وآخران، (و  )٢٣٦: هـ١٤٣٠مدكور، (كل من   أوردكما 
  :و منها ، بعض األهداف 

  .وتزويد األطفال باملعارف واخلربات الضرورية هلم فنون التعبري الرئيسية السيطرة على .١

وتنمية مهارة الكتابة ، االستعداد هلاو القراءة و ، والكالم، تنمية مهارات االستماع .٢
 .والتذوق األديب لدى األطفال
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 هاإىل أنه ميكن حتقيق) ٢٧٥: م١٩٩٦(عطا و أشار الكندري فقد ، لتحقيق هذه األهدافو 
ال ميكن ملعلم أنه ويرى الباحث  .اللمسيةو ، البصريةو ، طرق احلديثة السمعيةالمن خالل جممل 

د لدرس أدب األطفال اإلعداد عِ مل يُ  إذااللغة العربية حتقيق أهداف تدريس أدب األطفال 
 وأ، العمل على تنغيم األناشيدو ، الفهمو تسهيل ما يصعب على التالميذ يف النطق أو ، اجليد
االستعانة بالوسائل التعليمية اليت تسهم بشكل كبري يف رفع مستوى احلماسة و ، األدوار متثيل

فمعلم اللغة العربية مطالب ببذل مزيد من اجلهد جلذب األطفال إىل حمتوى ، لدى األطفال
   .القصصو ، املنهج الدراسي من األناشيد

  
  واقع تعليم أدب األطفال في المرحلة االبتدائية  -

كما يرى  وفه، مهما تربوياً  وسيطاً  وأدب األطفال خصوصاً ، األدب عموماً يعد درس 
يساهم يف و أسئلة املتعلمني واستفسارام  ىللتعرف عل ةيتيح الفرص"  )م١٩٩٨( فضل اهللا

وحب ، الكشفو وروح املخاطرة اليت حتتاجها عمليات البحث ، حتقيق الثقة بالنفس
إن  ، واملثابرة يف الفحص واالستكشاف، املعتادة للتفكريمن األساليب  رر والتح، االستطالع

ينميها من و يراعي مسات اإلبداع ، اجتماعياً  نفسياً  كل ذلك ميكن أن يوفر للمتعلمني سياقاً 
إال ، تعليمه يف املرحلة االبتدائيةو ورغم أمهية أدب األطفال  .١٩٧ص " خالل عملية التفاعل 

جزء ال يتجزأ و فه واقع تعليم اللغة العربية يف عمومهامن ئية ع تعليمه يف املرحلة االبتداأن واق
أخطاء  ناللغة العربية ال يتابعو  معلميهذا الواقع يتمثل يف أن و ، ال ينفصل عنهاو ، منها

، ال يسعون إىل وضع خطط لتصحيح هذه األخطاءو ، الكتابةو ، القراءةو ، يف احلديث تالميذهم
فعند تدريس القراءة ، تكامل فروعهاو إىل جانب أن كثريا منهم ال حيرص على وحدة اللغة 

فهم يدرسون كل ، األدبو عن التعبري  عند تدريس القواعد يغفلونو ، يغفلون عن اإلمالء مثال
  . )٤١: م٢٠٠٧، عطية( .فرع مبنأى عن اآلخر

الدراسات ذات العالقة نتائج العديد من إىل  )م٢٠٠٣(الوائلي و ر الدليمي أشاو 
إىل  يف فروع اللغة العربية من حيث احلاجة اً أن هناك تباين"ومن بينها ، بتدريس اللغة العربية

: هي، كانت أكثر الفروع اليت طالب ا املعلمون إعادة النظر يف مناهجهاو ، تغيري مناهجها



٤٩ 
 

: ومنها، ألسباب عدة؛ األدبمث ، النصوص األدبيةمث ، النقدو البالغة مث ، القراءةمث ، القواعد
احتواء املناهج على موضوعات قليلة و ، األدبو  وتأكيد املناهج على الكم ال سيما النح

قلة استخدام و ، النصوصو  ووخباصة النح، معقدة ال تراعي مدارك التالميذو االستعمال أ
دب عموما ال تعمل أن دراسة األو ، التقنيات احلديثة يف تعليم اللغة العربيةو  املعينات التعليمية

 . ٦٥ص".الرتاث املاضي وصال يظهر أثره يف حياتهو على وصل املتعلم بالثقافة املعاصرة 
يف اململكة العربية السعودية ما سبق يف أن مقررات اللغة  وأكدت وثيقة تعليم اللغة العربية

الدرس  واإلمهال خل إنتاجها إال قليال فمن مظاهر هذاو  العربية ال تعتين باستيعاب اللغة العربية
وقلة ، الكتابةو ، القراءةو ، التحدثو ، اللغوي من تدريب املتعلمني على مهارات االستماع

وعشوائية معاجلته وتركيزها على املفردات ، وضحالته طفلالدخل اللغوي الذي يتعرض له ال
 طفلاملتاحة أمام الوندرة الفرص ، وال ميكنه توظيفها طفلالغربية اليت ال حيتاج إليها الو  ةالصعب

األمناط و ، طفلانقطاع الصلة بني األمناط النصية اليت يتعرض هلا الو ، ملمارسة اللغة كتابة وحتدثا
 .)١٦: هـ١٤٢٧، التعليمو  وزارة الرتبية( .كتابةو حتدثا أ بإنتاجهايرغب و النصية اليت يكلف أ

يقوم على الشرح ، جافااحملفوظات يدرس تدريسا و أن األدب "إىل  )هـ١٤١٤(وأشار مقلد 
شرح النص و ، عن االهتمام بالتذوق بعيدا، وعرض املعىن بسطحية تامة، معىنو اللغوي لفظا 

وضعف القراءة ، التذوقو التعبري و  وعدم عنايتهم بتعميق مهارات الفهم، دون إشراك التالميذ
  . ٧٢ص ".يمة املعربة للنماذج األدبيةالسل

خاطئ جتاه أطفال املرحلة تصور و مفهوم لديهم معلمي اللغة العربية  كما أن 
إبداء الرأي و ، ليست لديهم القدرة على تذوق الكلمةو أبأم ال يتذوقون الكلمة ، االبتدائية

أن أداء معلمي اللغة العربية عند تدريسهم ألدب األطفال يف و ، قصة حتكى هلم وجتاه أنشودة أ
الرشيدي ( .لألطفال عنهانصرافا و مما يسبب ملال ، اجلمودو املرحلة االبتدائية يتصف بالرتابة 

معظم األطفال يف املرحلة االبتدائية ال ميلكون من الشعر إال و . )٢٠٥: م١٩٩٩، صالحو 
تسميعه أمام و مث إعادة إلقائه أ، االستظهارو ألم ال يعرفون منه سوى احلفظ ؛ النظرة السلبية

وكذا أن معلم اللغة العربية ، مكرتث بذلك اإللقاءغري و غري مبال ذا التسميع  املعلمو ، الصف
 وأ، تفصيلو ملزيد شرح ؛ فيقسم األنشودة إىل أجزاء، يف أغلب األحيان يطيل يف شرح النص

، احملادثةو فيجري التدريبات يف اللغة ، أن يربط األنشودة يف الدرس بدروس القواعد واإلمالء
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أن األطفال ال يستمتعون يف  مفادهبالتايل ميكن الوصول إىل استنتاج و ، القواعدو ، اإلمالءو 
يف ضوء األهداف ، ومعه ال تتحقق الفائدة املرجوة من تدريسه هلم، درس أدب األطفال

العناية بأدب األطفال باختيار ما يناسب فتجب ، )٥١: م١٩٩٢، جعفر( .املطلوب حتقيقها
، مؤلفي كتبهاو ة ملصممي مناهج املرحلة االبتدائية قصص وأشعار بالنسبو األطفال من أناشيد 

؛ كلما أمكن ذلك،  غنائهاو أ، إنشادهاو أ، معاونة معلمي اللغة العربية لألطفال على قراءاو 
كانت عامال ،  غنائهاو ، اشرتكوا يف متثيلها وأ، وأجيد عرضها عليهم، إذا اختريت بعناية فهي
واتساع دائرة خياهلم ، ترقية وجدامو ، أخالقهم وذيب، تثقيفهمو من عوامل تربيتهم  قويا

إىل جمموعة من  )هـ ١٤١٠(رسالن و نبه خاطر و  .)٢٠٠ص ، هـ١٤٢٧، مدكور( .متعهمو 
لإلسهام يف تنمية الذوق األديب لدى ؛ األدوار اليت يفرتض على معلم اللغة العربية القيام ا

أن يكون ودودا و ، عناصرهو  بأسرار التذوقفعلى معلم اللغة العربية أن يكون عاملا "، األطفال
كون يف موضع تاليت و ، أن يلفت النظر إىل األمناط اجلمالية املختلفةو ، هلطيفا مع تالميذ

أن يساعدهم و ، أن يظهر احلماسة ملا يستكشفه التالميذ بأنفسهمو ، للتذوق عندما تكتشف
  .١٧٨ص" .على تبادل وجهات النظر بينهم فيما خيتص باخلربات اجلمالية

ويرى الباحث أن معلم اللغة العربية تقع عليه مسؤولية حتقيق أهداف درس أدب 
  .األطفال من خالل متكنه من مهارات تدريسه 

  
 : األطفال في المرحلة االبتدائيةأدب  تدريسمهارات   -

أحد األعمال  أدب األطفالتعليم يعد و ، متقن يتطلب التمكن من مهاراته كل عمل
 )م٢٠٠٨(يعرف يوسف و ، ه مهارات تعليم التمكن مناللغة العربية  معلم اليت تتطلب من

السرعة مع و القدرة على القيام بأي عمل من األعمال بدرجة عالية من الدقة " املهارة بأا 
ويرى الباحث بأن متكن معلم اللغة العربية من ، ٦١ص " اجلهد املبذول و االقتصاد يف الوقت 

مهارة التخطيط  يكمن من خالل متكنه منعلى أرض الواقع  وترمجتهاحتقيق أهداف تعليمه 
،  تقوميهو ، تنفيذهو ، هنا مهارات ختطيط درس األناشيد ولذا فسيعرض؛ وتقوميه، تنفيذهو ، له

نظرا الختالف طريقة تدريس كل فن من فنون ؛ األناشيدتدريس رتكز على سكون الدراسة 
   .أدب األطفال
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 :مهارات تدريس األناشيد  -
 طرائق نظمهاو قطع شعرية سهلة يف أسلوا "  بأا )هـ١٤٣١(سبيتان  تعرف لدىو  

غرس  إىلدف و ، وتصلح لتؤدى أداء مجاعيا، تنظم على وزن خمصوصو ، يف مضامينهاو 
القطع "  أابـ )م١٩٩٩(يعرفها البجة و ، ٣١ص " . التلميذهدف انفعايل له عالقة حبياة 
وتذكي فيهم االنتماء لوطنهم ، التالميذالغناء اليت تثري محاسة و الشعرية املختارة القابلة للتلحني 

وروح ، تتميز باإليقاع املوسيقي املؤثرو ، ينشدوا يف شىت املناسبات، اإلسالميةوألمتهم العربية و 
 نيالسابق نيويتضح من التعريف ،١٥٣ص " .خصائصها التكرار يف بعض أجزائها منو  ماعةاجل

، لتحقيق أهدافها التعليمية؛ فردياو  أداء األطفال هلا مجاعياو ، أن األنشودة تتميز بالتلحني
لتحقيق و ، التنغيم من تأثري خاص يف نفوس األطفالو ملا للتلحني ؛ خصوصا االنفعالية منهاو 

  :يف ااالت التالية ، تدريسهعلى معلم اللغة العربية إتقان مهارات  فإن أهداف تدريسه
  : لدرساتخطيط  مهارات: جال األول مال -

املتمثل يف حتقيق ، ألن جناح املعلم يف درسه؛ للتخطيط مكانة مهمة يف جمال التعليم 
ويعرفه ، األهداف الرتبوية لعملية التعليم يتوقف بدرجة كبرية على مهارات التخطيط اجليد له

تلك العملية اليت تتضمن وجود تصور ذهين مسبق " بأنه  )هـ١٤٢٩(آخرون و جرادات 
تقوم  عملياتومبا تشمله من ، املعلم لتحقيق األهداف الرتبوية يهيئهاللمواقف التعليمية اليت 

 اإلجراءاتو واختيار األساليب ، حتديد حمتوى هذه األهدافو ، على حتديد األهداف الرتبوية 
وحتديد ، األدوات التقوميية املناسبةو اختيار األساليب و ، اليت تؤدي إىل حتقيق هذه األهداف

ويعرفه احليلة  .٧٥ص " .التسهيالت الالزمة لتنفيذ الدرسو ، املكانيةو ، األبعاد الزمانية
طريقة منظمة و ، أسلوباو هادفة متثل منهاجا يف التفكري و عملية عقلية منظمة " بأنه  )هـ١٤٢٩(

  . ٥٠ص " املنشودة بدرجة عالية من اإلتقان تؤدي لبلوغ األهداف ، يف العمل
العمليات اليت و جمموعة من اإلجراءات " بـ  )م٢٠٠٥( الكثرييو كما عرفه النصار 

   .١٧٩ص "  .ليتبعها يف تدريس موضوع ما؛ يضعها املعلم لنفسه
تتضمن جمموعة من اخلطوات ، ومما سبق يتضح أن التخطيط عملية علمية مدروسة

مراعاته  أمهيةمع ، بالتايل حتقيق األهداف املرجوةو ، اليت جيب على املعلم اتباعها اإلجراءاتو 
خطة  تشتملو ، مناسبته ملستويات التالميذو ، التنفيذ وإمكانيةأن يتصف التخطيط بالواقعية 



٥٢ 
 

الوسائل التعليمية و ، األنشطةو ، طرق التدريس املناسبةو ، احملتوىو  التدريس على األهداف
إىل  )٢٧٨: م١٩٩٩(صالح و أشار الرشيدي و  .وسائل التقومي املناسبةو ، امهااملراد استخد

  :عداد لدرس األناشيد أن اإلأن معلم اللغة العربية جيب عليه أثناء 
، الصفو ، احلصةو ، التاريخسجل بيانات الدرس يف كراس التخطيط للدرس مثل ي .١

 . تسجيل عنوان األنشودةو ، املادةو 
 . الدرسكتابة خطوات تنفيذ   .٢
   .املعىن العامو ، املعاين الضمنيةو ، شرح معاين املفردات  .٣
، سجل الكلمات اجلديدة يف دفرت التخطيط اليت يتوقع من األطفال معرفة معانيهاي .٤

  . وفهمها
  .املهارية حتديدا دقيقاو ، الوجدانيةو ، دد األهداف املعرفيةحي .٥

 أهدافه ألهداف درس األناشيد أن تتسمويرى الباحث بأن على املعلم أن يراعي يف صياغته 
   .وقياس ما حتقق منها يف اية الدرس، إمكانية املالحظة والقياسو ، بالشمول والدقة

  : وهي، مهارات أخرى إلعداد درس األناشيد )٢١٣:م٢٠٠٧(عطية  وأورد
   .حتديد الوسائل اليت ميكن االستعانة ا يف الدرس .١
   .يف أثناء الدرسحتديد األسئلة اليت ميكن طرحها  .٢
  . كتابة أسلوب التقدمي .٣
  .لغرض شرح املعىن؛ جتزئة النص إىل وحدات .٤
  
 :تنفيذ الدرس مهارات : المجال الثاني  -

طرق التدريس واألدوات و األساليب و ويعرفه الباحث بأنه جمموعة من اخلطوات 
؛ أثناء احلصة التدريسيةيفعلها املعلم يف املوقف التعليمي و ، الوسائل املقرتحة يف خطة التدريسو 

 همعه أثناء تنفيذ طفالمراعاته تفاعل األ ، مع ليحقق بواسطتها األهداف التدريسية املنشودة
   .الدرس

أن لدرس األناشيد خطوات ميكن ملعلم اللغة العربية السري  )م٢٠٠٣(يرى اخلليفة و 
  : وهي، عليها
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يرى الباحث و  .أسئلةو أ، حوارو أ، حيث ميهد املعلم ملوضوع النشيد حبديث: التمهيد )١
 . لتفاعلهم قدر اإلمكان مثرياً و ، لألطفال أمهية أن يكون التمهيد مشوقاً 

االستعانة و أ، طباعته وتوزيعه على األطفالو أ، عرض النشيد مكتوبا إما على لوح إضايف )٢
 . بالكتاب املدرسي

  .التلحنيو قراءة املعلم للنشيد قراءة خالية من النغم  )٣
 .تكرار القراءة حىت حيسنوا قراءتهو ، األطفال بقراءته مع تصحيح األخطاءمطالبة بعض  )٤

مع مراعاة أن يكون ، أن خيتار املعلم األطفال املتميزين يف القراءة أوال قبل أقرامويالحظ 
 . هم حال وقوعهائتصحيح أخطا

  .ليفهم األطفال ما طُلب منهم قراءته؛ مناقشتهم يف معناهو شرح النشيد  )٥
 .١٨١ص. يدرب التالميذ على إنشاده ملحناو ، ملعلم بتلحني النشيديقوم ا )٦

ألا تزيد من محاسة  "تنغيمها و على أمهية تلحني األنشودة  )م٢٠١٠(قد أكد طاهر و 
لقاء باشرتاكه مع زمالئه يف إ، لشعور الطفل بأنه عنصر فعال؛ وإقباهلم عليها، األطفال

األنشودة ذه الطريقة تعد وسيلة لتأكيد ذات ف .٢١٦ص  "األنشودة بصوت مجاعي رنان 
  . وإشباع رغباته، الطفل

على أمهية تنفيذ هذه الطريقة أثناء تدريس  )٢٥٧: ـم ١٩٩٩(الرشيدي و صالح  ويؤكد
مث ، جذابةو التالميذ يئة مثرية  يهيئفاملعلم عليه أوال أن ، األناشيد إال أما يقرتحا ترتيبا آخر

مث قراءم هلا ، مث يطالب األطفال مبشاركته تلحني األنشودة، منغماو يلقي النشيد إلقاء ملحنا 
يعقب ، مث يغين األطفال األنشودة لوحدهم، فيصحح هلم األخطاء اليت يقعون فيها، قراءة فردية

يق يف كل اخلربات املستفادة منه مناقشة دف إىل حتقو ، ذلك مناقشتهم يف معاين النشيد
   .األهداف املنشودة

الحظ الباحث أن هناك اختالفا حول توقيت مناقشة املعلم األطفال يف معاين و 
، )١٧٤: م٢٠٠٦(زايد و ، )٢٤٧: م١٩٩١(جابر : مثل، بعض الرتبوينيفريى ، األنشودة
: م٢٠٠١(البجة : مثل، البعض اآلخربينما يرى ، أن تكون املناقشة بعد التلحني وغريمها
وبالرغم من ، أن املناقشة تسبق التلحني، وغريمها )١٢٧: م٢٠٠٣(سعاد و ، الدليميو ، )١٥٨

مجاعي و ذلك فإن الباحث يرى أن مناقشة املعلم لتالميذه قبل تلحني األنشودة بشكل فردي أ
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ال ميكن له أن يستشعر اللحن يف نفسه ويتأثر به إال بعد أن يفهم  طفلفال؛ األنسب وه
   .التلحنيو مضمونه يلي ذلك التدريب على اإلنشاد و موضوع النص األديب 

 مراحل رئيسية  ة تقدم للطفل يف ثالثن األنشودأ) ١٢٠: م٢٠٠٦(أمحد وذكر 
   :وهي
 . اإللقاءو مرحلة األداء  -١

، مث كل طفل على حدة، مث األطفال مجاعيا، ويقصد ا قيام املعلم بأداء األنشودة أوال
التعابري و ، وحركات اجلسم، من خالل نربات الصوت مع أمهية إظهار تفاعل الطفل معها

يف  اومؤثر  فعاال ايف أن للمعلم دور  قيب على هذه النقطةللباحث تعو .  الظاهرة على وجهه
محاسته أثناء إلقاء و وذلك بتفاعل املعلم ، حتديد استجابات األطفال وتفاعلهم مع األنشودة

مما يصل ؛ التسميعو على حسن القراءة  تدريباً  وإال فإن األنشودة لن تكون سوى، األنشودة أوال
  . باألطفال إىل امللل من تدريسها

 . التمثيلو المسرحة  ومرحلة الحوار أ -٢
ويقصد ا خروج الطالب وأداء األنشودة مجاعيا أمام أقرام ، سواء داخل الفصل أو 

 . خارجه 
  .مرحلة التنغيم -٣

 .تزيد عنها بالتنغيم و التلحني  رحلة األداء و االلقاء ، ووهي مرحلة شبيهه مب

  

الدراسات السابقة على أمهية أن حيرص املعلم على تنمية مهارات و وأكدت األدبيات 
، )هـ١٤٢٣(العثيمني و ، )هـ١٤١٧(دراسة املعيقل فقد أوصت ، التذوق األديب لدى األطفال

 بتدريب معلمي اللغة العربية )م٢٠٠٩(السامل و ، )م٢٠٠٦(ايدل و ، )م٢٠٠٣(السالمي و 
وأشار مقلد  .تنمية مهارات التذوق األديب لدى األطفالو على أساليب تنمية الثروة اللغوية 

 يقوم على الشرح اللغوي لفظا، احملفوظات يدرس تدريسا جافاو أن األدب  " إىل )هـ١٤١٤(
النص دون إشراك شرح و ، بعيدا عن االهتمام بالتذوق، وعرض املعىن بسطحية تامة، معىنو 

وضعف القراءة السليمة املعربة ، التذوقو التعبري و وعدم عنايتهم بتعميق مهارات الفهم ، التالميذ
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يعد من األغراض الكربى  طفالفتكوين الذوق األديب يف نفوس األ .٧٢ص " للنماذج األدبية 
العربية حيث يفرتض على معلم اللغة ، اليت يهدف تدريس األدب بشكل عام إىل حتقيقها

    من ضمنها و ، لإلسهام يف تنمية الذوق األديب لدى األطفال؛ جموعة من األدوارالقيام مب
أن يلفت النظر و ، أن يكون ودودا لطيفا مع تالميذهو ، عناصرهو  أن يكون عاملا بأسرار التذوق
أن يظهر و ، كون يف موضع للتذوق عندما تكتشفتاليت و ، إىل األمناط اجلمالية املختلفة

أن يساعدهم على تبادل وجهات النظر بينهم فيما و ، شفه التالميذ بأنفسهمتاحلماسة ملا يك
  .)١٧٤: ه١٤١٠، رسالنو ، خاطر( .خيتص باخلربات اجلمالية

، طريقة مبتكرة لتنمية التذوق األديب لدى األطفال) ١٩٧: هـ١٤١٤( شحاتة اقرتحو 
صورة  بشرط أن يكون النقاش يف، أن النقاش الشفوي ييسر عملية التذوق أساستقوم على و 

مرشدا يوفر للتالميذ و يكون دور املعلم موجها و ، جمموعات صغرية توفر التغذية الراجعة للجميع
  : تتحدد اخلطوات يفو ، الدافعيةو النشاط 

الفكرة ألديب من حيث امناقشة التالميذ يف مضامني النص  :ال تذوق من دون فهم .١
  .ومعاين املفردات يف مجل تامة، األفكار التفصيليةو  العامة

، يطلب من التالميذ إصدار حكم تذوقي بعد النظر للنص األديب: تخيلو تأمل  .٢
  .تشجيع التالميذ على التعبري عن أفكارهم بلغتهم اخلاصة حول النص األديبو 

االستماع إىل قراءته للنص األديب قراءة واعية ممثلة  طفاليطلب من األ :عبرو اقرأ  .٣
مع مراعاة التأين يف القراءة ،باستخدام الوسائل السمعية وقراءة أحد التالميذ أ وأ للمعىن

 . التعبري عن االنفعاالت بصوت واضحو ضبط الكلمات و إخراج احلروف من خمارجها و 

مث يطرح املعلم ، جمموعات صغريةمن خالل تقسيمه للتالميذ إىل  :ناقش ثم أجب .٤
، ألديب يف النص على شكل مشكالت ترتبط باأللفاظ املناسبة املوحيةامواطن التذوق 

يطلب من كل جمموعة و ، التصويرو أسرار اجلمال يف التعبري و ، الرتتيب املناسب لألفكارو 
وحتدد أسرار اجلمال يف الكلمات ، لتحل هذه املشكلة؛ تتناقش معا يف هدوء وأ
  .الصورو العبارات و 
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مث مواطن ، فيطلب من التالميذ حتديد مضامني النص األديب أوال :تذوق بمفردك .٥
من خالل تزويده للتالميذ بنص أديب يشبه ، التصوير ثانياو التعبري و يف اللفظ  اجلمال

اجب منزيل يكلف على أن يعطى كو ، تذوقه يف فكرتهو الذي سبق درسه  النص األديب
 . يف البداية تزويد التالميذ بأسئلة مساعدة وميكن، التالميذ به

وجيدر التنبيه إىل أن هناك جمموعة من األمور اليت على معلم اللغة العربية مراعاا عند 
االبتعاد عن و ، الدينية يف تدريس األناشيدو استغالل املناسبات الوطنية : تدريسه األنشودة مثل

، تقدمي األنشودة باستخدام وسائل تعليميةو ، التحليل الدقيق لألنشودةو الشرح التفصيلي 
مجاعي و ، تأدية األنشودة بشكل فردي مرةو ، إعطاء األطفال فرصة تلحني األنشودة بأنفسهمو 

تعلموه تفعيل األنشطة املدرسية كاإلذاعة املدرسية بتشجيع األطفال على إلقاء ما و  مرة أخرى
   .)١٧٦: م٢٠٠٦، زايد( .اإلمياءاتو النشيد باحلركات  ربطو ، من األناشيد أمام زمالئهم

طرق التدريس واألدوات و األساليب و اخلطوات ويرى الباحث أمهية التزام املعلم ب
و تفعيلها يف احلصة التدريسية ، لضمان حتقيق أهداف  الوسائل املقرتحة يف خطة التدريسو 

 .الدرس األديب ، مع مراعاته خلصائص منو الطالب و توظيفها مبا خيدم العملية التعليمية 

 :تقويم الدرس  مهارات: المجال الثالث  -
فهي املرحلة اليت يتم فيها ؛ ميثل التقومي أحد أهم مراحل العملية التدريسية داخل الصف

الضعف بتشخيص و وسيلة لتحديد مواطن القوة و ، من حتقق أهداف تدريس النشيد كدالتأ
فمن خالله يتوفر للمعلم التغذية الراجعة اليت ، اليت حتول دون الوصول إىل األهداف املعوقات

عرف التقومي لدى يُ و ، حتقيق أهداف درسه بدقة وفاعليةو متكنه االرتقاء مبستواه التدريسي 
ملعرفة مدى جناحه يف حتقيق ، العملية اليت يلجأ إليها املعلم" بأنه  )م٢٠٠٥( الكثرييو النصار 
اليت يتم حتديد نوعها يف ضوء اهلدف املراد قياسه ، مستخدما أنواعا خمتلفة من األدوات، أهدافه

 ويهدف التقومي إىل مجلة من النقاط املهمة كقياس حتصيل التالميذ للدروس أو ، ١٧٩ص" 
املعرفة (الشامل للتالميذ يف مجيع اجلوانب معرفيا  ووقياس النم، خربة معينة  وأ اكتسام مهارة

التعرف و ، )؟ماذا يستطيع أن يفعل(مهاريا و  )االجتاهات، القيم املعتقدات(وجدانيا و  )الفهمو 
، مساعدة املعلم على تقومي أدائه التدريسيو ، طفلالذي وصل إليه ال املعريف وإىل مستوى النم

، سالمة( .هأطفالتقومي جناحه يف العملية التعليمية من خالل نتائج التقومي الذي يقوم به مع و 
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حتسني  ويتضح مما سبق أن اهلدف الرئيس من عملية التقومي هو  .)٣٥٩: هـ١٤٣٠، آخرونو 
مما يكون له األثر على كل ، حتديد مدى جناحه يف ضوء معايري معينةو ، طفالعملية تعلم األ

  : من أجل ذلك متر دورة التعلم بثالث مراحل للتقومي هي ؛ املنهجو  املعلمو  طفلمن ال
  .طفالاهتمامات األو لتحديد أساليب التعلم : التقويم التشخيصي - ١
 . إلعطاء التغذية الراجعة خالل عملية التعلم: التقويم التكويني - ٢
 من املهارات طفلإلظهار مدى متكن ال :التقييم وكتابة التقاريرو التقويم الختامي  - ٣

  . )٥٥٨ :هـ١٤٣١، آخرانو ، الصايف( .املعارفو 
  : وهي، عدة لتقومي الدرس طرقاً  )١٤٠: هـ ١٤٣١(اقرتح سبيتان و 
 . مع احلرص على ضبط النطق فرداً  فرداً  التالميذالتسميع ملن حفظ من  - ١
إللقاء ااختبار قدرة كل منهم على و ، على حسن اإلنشاد التالميذإجراء مسابقة بني  - ٢

 . النربة املعربة عن املعىنو وأداء كل فقرة باللهجة أ، التمثيلو الصحيح 
 وما تتضمنه األنشودة من قيم، للتأكد من فهم املعىن املطلوب؛ طرح بعض األسئلة - ٣

  .اجتاهاتو 

 متابعتهم يف جمال اإلنشادو ، إلقائهم املعربو باإلضافة إىل استماع املعلم إىل إنشاد التالميذ 
تشجيع التالميذ على تقومي أدائهم بأنفسهم عن طريق و ، األنشطة املدرسية اجلماعية من خالل

وعمل اختبارات شفوية يف ، تصحيح أخطائهم اإلنشادية يف حالة وقوعهاو ، املناقشةو احملاورة 
، زايد( .دروس األخرىومالحظته لقدرة التالميذ على توظيف األنشودة يف ال، األناشيد
  )١٧٧: م٢٠٠٦

 ه عليها طاهرنب، فإن هناك أمورا ينبغي مراعاا يف تعليم األناشيد، جانب ما سبق إىلو 
تقسيم التالميذ إىل  أيضاو ، منح التالميذ احلرية يف أثناء تأدية األناشيد" وهي ،) م٢٠١٠(

 )م٢٠٠٧(عطية  وردأو ،  ٢٢٢ص".تشاهاو حبسب تقارب األصوات  جمموعات إنشادية
احلرص على إثارة ، التأكيد على فهم املعىن، العايل للتعامل مع النصمحاسه و اندفاع املعلم "

 . ٢٧٧ص ".وترغيب التالميذ للنص، وجدان املتعلم
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أن يرتبط التقومي منها و عامة جيب على معلم اللغة العربية االهتمام ا  اللتقومي أسسو 
توجد وسيلة تصلح لقياس  أن ينوع يف وسائل التقومي فال و ، األنشطة املقدمةو بأهداف املنهج 

مراعاته استمرار النشاط التقوميي منذ بداية الدرس و ، مستويات التالميذو  ،كل الظواهر اللغوية
أن يكون التقومي شامال حبيث ميتد من املهارات املراد و  . )١٩٢: م١٩٩١، جابر( .حىت ايتهو 

،  )٢٠٠: هـ١٤١٤، شحاتة( .املهارات اليت سبق التدريب عليهاو ، التدريب عليهاو ، تنميتها
، سبيتان( .موهوبنيو متفوقني و ومراعاته الفروق الفردية بني التالميذ واالهتمام م مجيعا ضعافا 

تقومي درس اللغة العربية و ، ويناء عليه ميكن استنتاج أن التقومي اجليد عامة، )٢٧٢: هـ ١٤٣١
تتبع فيه عملية و ، للتقومي وضع معايريو يف تقومي أنفسهم  طفالخاصة يراعى فيه إشراك األ

   .منهجية خمططة
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عالقتها بتدريس أدب و خصائص المرحلة االبتدائية  :  الثالثالمبحث 
  : األطفال

 :النمو الجسميخصائص  - ١
-٤(حيث يتزايد الطول مبعدل ، اجلسمي السريعو يتميز الطفل يف هذه املرحلة بالنم

تظهر األسنان و ، تتناسق نسب أجزاء اجلسمو ، سنوياً  )% ١٠(الوزن مبعدل و  سنوياً  )%٥
، مسك األلياف العصبيةو يزيد طول و ، يتناقص معدل فرتة النبضو ، يتزايد ضغط الدمو  الدائمة

وسرعة ، يدوية معقدةو بالتايل قدرته على القيام بأعمال حركية و ، وعدد الوصالت بينها
وخاصة اليت ، األلعاب املختلفةو مييل إىل السيطرة و ، )٢٤٨: م٢٠٠٥ اهلنداوي( .االستجابة

األلعاب و السيطرة و ويشتد ميله إىل املقاتلة ، )١٤٤: م٢٠٠٣، اخلريو أب( .تتطلب مهارات كثرية
من أهم هذه تعد و  .)١٤٥: م٢٠٠٨، قزاقزة( .املنافسةو  وخاصة اليت تتطلب املهارة املختلفة

سرعة و فأبرز ما مييز هذه املرحلة جسميا ه، ذروتهإذ يبلغ ؛ اجلسمي لدى الطفلو مراحل النم
 .القدرة على املواءمة احلركية ملختلف الظروفو ، تعلمه للحركات اجلديدةو استيعاب الطفل 

   .)٧٩: م٢٠٠٠ وعبد املعطي، قناوي(
لطفل املرحلة االبتدائية بتدريس أدب األطفال تتضح يف دور  وعالقة خصائص النمف

املعلم من متكن وذلك من خالل  تلبية احتياجااو أدب األطفال يف توظيف هذه اخلصائص 
القدرة على و ، يف القول عودهم على اجلرأةيحيث أن تدريس األناشيد ،  تدريسهمهارات 

كما أن تدريس أدب األطفال ،  )٢٠٣: م٢٠١٠، طاهر(. احلركةو وبث روح املرح ، العمل
: م١٩٩٨، فضل اهللا( إزالة امللل من نفسهو ، النشاط يف نفس الطفلو احلركة و يبعث التجديد 

عن طريق تعليمه ، على تنمية اجتاهات الطفل اجلسمية الصحيحة تدريسه يعمل كما،  )١٩٩
بتعليمه كيفية احلافظة  تربيته صحياو ، األطعمة الطازجةو ، الشروط الصحية لتناول الغذاء اجليد

: ت.د، إبراهيم( .التعبري عنهاو ، من أعضاء جسمهو تعليمه وظيفة كل عضو ، على جسمه
٨٤( .  

تنمية اجتاهاته اجلسمية و يرى الباحث أن تدريسه ال يقتصر على تعليم الطفل و 
داخلها  ومن خارج املدرسة أ بل بتصحيح املفاهيم اخلاطئة اليت تعلمها، الصحيحة فحسب

   .أيضا
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 :النمو االنفعالي خصائص - ٢
 بابكر(يزيد اهتمامه باآلخرين و ، تزداد حساسية الطفل يف هذه املرحلة إىل النقدو 

: م٢٠٠٣، الشنطي( .األخالقو ، املثلو ، يزداد اهتمامه بالقيمو ، )١٧: هـ١٤٢٨ خضرو 
ىل مفاهيم إباإلضافة ، األشخاصو ، األفعالو ، فتتكون لديه القدرة على تقييم األشياء، )١٣٠
حّدد و  .)٣٣٧: هـ١٤٢٣، سليم( .اخلريو الشر و ، الذنبو الشعور باخلطأ و االحرتام و  الطاعة
  :وهي، لدى طفل هذه املرحلةاالنفعالية  وجمموعة من خصائص النم )٣٤٦: م٢٠٠٦(أمحد 
 . العادات االنفعالية املختلفةو تكون العواطف  - ١
  .بكافة الوسائلحياول احلصول عليه و ، يبدي احلب - ٢
  .االنفعالية مع اآلخرينو تتحسن عالقاته االجتماعية  - ٣
  .مييل إىل نقد اآلخرينو ، لديه حساسية من النقد - ٤
  .يستطيع تقييم سلوكه الشخصيو ، لديه الشعور باملسؤولية وينم - ٥
 . إىل جانب القدرة على كف نوازع العدوان، لديه الوعي بأمهية االنتماء وينم - ٦

؛ التهذيب النفسيو مل ألوانا من املعرفة حيأدب األطفال "أن  ) م ٢٠١٠(يرى طاهر و 
، يف اإلنسان ألنه من أقوى عوامل االستثارة؛ عترب وسيلة فعالة من وسائل الرتبية احلديثةحيث ي

املتضمنة املعاين و ، احلوادثشحذ انتباهه بااللتفاف الواعي إىل يو ، ذبه إليه جذبا طبيعياجي وفه
من خالل تدريس الطفل القصص االجتماعية  إمكانية حتقيقهويرى الباحث  .األديبيف النص 

اليت حتث على  األناشيدو ، وكذلك األناشيد الوطنية، مشكالت اتمعو اليت تصور املثل العليا 
دور مهم  تدريس أدب األطفاللف،  ٢٠٢ص".اخل. . وحسن اختيار الصديق، أمهية اجلماعة

ل مشكلة اخلجل حتو ، األخالق القوميةو نزعات اخلري و ، املثل العلياو نقل القيم تمن خالله ف
خماطبتهم بلباقة و الشجاعة يف مواجهة اجلماعات و واالنطواء لدى الطفل بتعويده على اجلرأة 

 ) م٢٠٠٦ ( حممد وقد أورد .)١٣١: هـ ١٤٣١، سبيتان( .اإلنشاد أمامهم دون خوفو أ
بعمليتها و بل وسيلة ينتقل باملدرسة ، ليس هدفا حبد ذاته تدريس أدب األطفال" أنعلى 

وإعادة تنظيم خرباته السابقة ، الوجدانيةو التعليمية من التلقني إىل تزويد الطفل باخلربات العقلية 
 وجداناو روحا و عقال و بالتايل خلق املواطن السليم جسما و ، بصورة تضيف إىل معناها وتوجيهها

  . ٨٥ص" 
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 :النمو العقلي خصائص  - ٣
العقلي املعريف عند  وإىل أن بياجيه ذهب إىل أن النم) ١٢٨: هـ١٤٢١(أشار خميمر و 

  : هي، يف أربعة مراحل األطفال يسري
 . )من امليالد حىت سن سنتني(احلسي احلركي  ومرحلة النم - ١
 . )سنوات ٧-٢(مرحلة ما قبل العمليات العقلية  - ٢
 . )سنة ١٢ – ٧(عمليات احملسوسة مرحلة ال - ٣

فينجذب إىل قصص ، االهتمام باحلقائق ويف هذه الفرتة ينتقل فيها الطفل حنو 
اليت و ، خيالية كانت أم واقعية، املستكشفنيو وقصص الرحالة ، املغامراتو املخاطرة و  الشجاعة

يستطيع و ، التذكر بدرجة كبريةو تزداد لديه القدرة على االستظهار و ، التوقعو على التفكري  تعتمد
العبارات و األلفاظ و ، احلقائق العلميةو األطفال يف هذه املرحلة حفظ احلوادث التارخيية 

واقعية  تزداد لديهم القدرة على إدراك عالقات األشياء بعضها ببعض بأسبابو  ،األناشيدو 
الطفل يف هذه املرحلة ف، )٦٣: م١٩٩٨، طعيمة( .املكانيةو علمية وخصوصا العالقات الزمنية 

 ويكون هذا التخيل متجها حنو ، ه القدرة على التخيل برتكيب صور ال توجد يف الواقعلدي
إىل أنه ميكن توجيه خيال الطفل يف ويرى الباحث  .)٣٣٠: هـ١٤٢٣، سليم(. هدف معني

تأليف قصة من واقع  وأ، تفعيل املسرح: مثل، هذه املرحلة إىل العديد من األنشطة املدرسية
  . فهم الطفل لألنشودة

 . )سنة ١٥ – ١٢(، )الذكاء ارد(مرحلة العمليات الصورية  - ٤
يثري يف نفس الطفل التلميذ "  درس أدب األطفالأن  )م٢٠١٠(كما يرى طاهر 

، ٢٠٣ص " حيرك فيه االنتباه و ، حافظتهو يقوي ذاكرته و ، يرهف حسهو ، ويريب وجدانه، اخليال
يعلق فضل اهللا و  .يف مجيع جوانب منوهبل ، ويتطور ليس عقليا فحسب، شخصيته ووبذلك تنم

، القراءة الناقدةو ، ينبغي أن يكون فرصة لالستماع الناقد" بأن درس أدب األطفال  )م١٩٩٨(
   .١٩٨ص " واستخدام اخليال ، كشف العالقاتو ، التفسريو التعليل و  وإبداء الرأي
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 :النمو االجتماعيخصائص  - ٤
،  اهتماماتهو اجتاهاته و واتساع دائرة ميوله ، االستقالليةمييل الطفل يف هذه املرحلة إىل 

، التبعية و القيادة و ، التنافسو ، ويتأثر بالقيم االجتماعية كالتعاون، ماعيتكما يزداد الوعي االج
ويضطرب ، زداد حدة تأثري اجلماعة عليهتف، انضمامه إىل مجاعة األقرانلديه حاجة  وفتنم

من خالل تفاعله مع  ويتضح ذلك، خاطئة من جانب الكبارمعامله و سلوكه إذا حدث صراع أ
القيام  ومييل حنو  االجتماعي وأقرانه يف املدرسة مبمارستهم بعضا من ألوان النشاط املدرسي أ

  . )٢١٠: م٢٠٠٨ زيعور( باملسؤوليات
وذلك صائص منوه االجتماعي خل تهتدريس أدب األطفال يسهم بشكل كبري يف مراعاو 

تصويره و ، بتعريفه على بعض ما يدور يف عامله من مشكالت الطفل احتياجاتمن خالل تلبية 
كما ،  )٢٠٣: م٢٠١٠، طاهر( .تقاليدو دات عاو جلانب من حياة جمتمعه مبا فيه من قيم 

حيث يتصور ، االنتقال خبيال الطفل إىل أبطالهبشكل كبري يف  النص األديبتدريس يسهم 
تنمى لديه و ، احلماسةو فتحرك لديه العواطف ، بطوالمو مشاركا هلم مغامرام و ، نفسه بينهم

   .)١٩٠: هـ ١٤٣١، سبيتان(. التفاعل معهمو  فضيلة الشعور مع الغري
ويرى الباحث أن املعلم ميكن أن يليب خصائص منو األطفال اجتماعيا من خالل   

املشاركة يف املسرحة و التمثيل داخل الفصل أو خارجه أو من خالل االذاعة املدرسية ، أو 
 .املسابقات االنشادية و املسرحية على مستوى املنطقة التعليمية 

 :النمو اللغويخصائص  - ٥
، االنفعايلو  االجتماعيو العقلي  واللغوي يف عالقته الكبرية بالنم وتتمثل أمهية النمو 

اللغة  يف قدرته على التحكم يف استخدامو فكلما تقدم الطفل يف السن تقدم يف حتصيله اللغوي 
  : وهي، اللغوي مراحل ثالث اقرتحها جان بياجيه وللنمو  .بطريقة سليمة

 .)سنوات ٧-٤(من سن ، مرحلة اإلدراك البديهي - ١
 . )سنة ١١ – ٨(، مرحلة املمارسة امللموسة - ٢

بل ، اخلطأ ال تتم عشوائياو فاملمارسة ، وفيها يتكون لدى الطفل تصورات نتيجة لرتاكم اخلربة
  .على ما اكتسبه من خربةيتم قياسها بناء 

 ) ١٣٠: م٢٠٠٣، الشنطي( .)سنة ١٥ – ١٢(، تكوين املفاهيمو ، مرحلة التجديد - ٣
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  : تتمثل يف،  )١٧٨: م٢٠٠٠(قناوي وعبد املعطي وهناك مظاهر لغوية أشار إليها 
  . أي زيادة الثروة اللغوية للطفل،  احملصول اللغوي ومن - ١
الكشف عن و ، على التمييز بني املرتادفاتالقدرة : مثل،  الرتاكيب اللغوية ومن - ٢

، حركةو بني األفعال الدالة على زمن أو ، أشياءو التمييز بني األمساء الدالة أعالم أو ، األضداد
 . القدرة على استعمال األفعال يف أزمنتها الصحيحةو 

الذخرية  والتعبري الشفوي على منو تعتمد مهارة االتصال و  ،مهارات االتصال ومن - ٣
 . قدرة الطفل على الرتكيب اللغويو  ،اللغوية
  .مهارة القراءة ومن - ٤
، احلركيةو قدرته اجلسمية  ولنم؛ ففيها يسيطر الطفل على الكتابة،  مهارة الكتابة ومن - ٥

ألنه يتذوق اجلمال ؛ ىل الكتابة خبط مجيلإمييل و ، بشكل يساعده على السيطرة على القلم
حماولته الوزن بني قدرته و ، موضوع إنشائي وصفي من كتابة كما ميكنه،  فيما يأيت به من أفعال

   .قدرته التعبريية التجريدية من جهة أخرىو الكالمية من جهة و القراءة 

  : اللغوي فيها بالتايل وأن هذه املرحلة ميتاز النم) ١٤٨: م٢٠٠٨(يرى قزاقزة و 

 الوعي والذي يعين القدرة على التفكري باللغة على مستوى، أا مرحلة الوعي اللغوي - ١
سواء كانت ، ترتيب كلمااو ، باللغة بالتعليق على أصواا يشتمل على التفكريو ، الشعورو 

  .مع املعىن املقصود ةالتعابري مناسبو اختيار أكثر املفردات و ، ملفوظة أم مكتوبة
  .عن ذي قبل )% ٥٠(تزداد املفردات حبوايل  - ٢
  .الطويلةو التمكن من اجلمل املركبة  - ٣
 . مهارة اإلجابة عنهاو ، األسئلة مهارة طرح: مثل، املهارات اللغويةو خلربات يزداد إتقان ا - ٤
 . التشابه اللغويو وإدراك التماثل ، يزداد فهم املفردات - ٥
  .اجلدل املنطقيو طالقة التعبري  - ٦
  .التذوق األديب ملا يقرأو االستمتاع الفين و الفهم  - ٧
  .معرفة األضدادو ، متييز املرتادفات - ٨

ترقية أسلوب الطفل و ، تدريس أدب األطفال من أجنح الوسائل يف تعليم اللغة ديعو 
املعلم باهتمام فيتعلق  إىل معتيس"  )م٢٠١٠(طاهر كما ذكر الطفل  ف، واالرتفاع مبستوى لغته
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فيتزود ، ينتبه إىل اجلمل اليت يتفوه او ، فيسمع كلماا كما ينطقها املعلم، ذهنه بالقصة
ص  "الرتكيب اجليد للعبارات و ، فيتعلم النطق السليم لأللفاظ األساليبو املفردات و باألفكار 

مع اجلرأة يف ، التمثيلو ، التعبريو ، ف أن تدريسه ميرن الطفل على إجادة اإللقاءاضأو ، ٢٠٣
والعبارات ، واألساليب املهذبة، تزويده بألفاظ اللغةو ، األديبو  تنمية ذوقه اللغويو ، الكالم
فتدريسه يعد فرصة للطفل لتنمية استعداده للتذوق ، )٢١٦: م٢٠١٠، طاهر( .اجلميلة
 زيادة ثروته اللغويةو ، وإخراج احلروف من خمارجها الصحيحة إجادة النطق بالكلماتو ، األديب

عن طريق ترك ، باإلضافة إىل تنمية ميول الطفل اللغوية، )١٩٩ص : م١٩٩٨، فضل اهللا(
وبعض األنشطة  ، اللغويو منوه العقلي و االت اليت تتناسب و ، احلرية له يف قراءة القصص

فالطفل حباجة إىل ، اإلذاعة املدرسيةو مكتبتها أو جملة املدرسة و أ املسرحو كاالشرتاك يف الرحالت أ
  .  )٨٤: ت.د، إبراهيم( .خارجهاو  حرية التعبري داخل حجرة الدراسة

، اللغوي ولرعاية النم؛ تربويةتطبيقات ) ١٨٥: م٢٠٠٠(عبد املعطي و قناوي  وقد ذكر
  :وهي كالتايل 

 تشجيعه على قراءة الكتب اليت تتناسب مع جنسه وعمرهو اكتشاف اهتمامات التلميذ  - ١
مستواه التحصيلي مبا فيها من مناذج لغوية منتقاة تساعد على الرتقي اللغوي عند و ميوله و 

  .وتوسع جماله اإلدراكي الطفل
، التحريري فيكلف كل طفل بتسجيل مالحظاته يف اخلارجتشجيع التالميذ على التعبري  - ٢

كتابة تقارير عن و ، تلخيص القصص اليت يعجب او ، التعليق عليهاو وكتابة األحداث اهلامة 
  .مشاهداته يف الرحالت اليت يشرتك فيها

    وجتنب اإلسراف، تشجيع األطفال على القراءة اجلهرية مع مالحظة الفروق الفردية - ٣
 .العجزو يشعره بالقصور و مهته من حىت ال يثبط ذلك ؛ أخطاء الطفليف تصحيح 

اليت و الفزع يف األطفال و القصص اليت تؤدي إىل إثارة الرعب و احلد من قراءة الكتب  - ٤
على  املغامرات اخلارقة اليت ال تعودو كذلك كتب اخلرافات و ، األحالم املزعجة لديهمو تثري القلق 

 . األطفال بالنفع
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الطفل اللغوية تقع على عاتق معلم اللغة العربية  وإىل أن مسؤولية من) ت.د( إبراهيمونبه 
  : يلي وذلك مبراعاته ما

  .انتهاء باملعاين اردةو التدرج مع التالميذ يف القراءة حبيث يبدأ معهم باملعاين احلسية  - ١
 . عدم املغاالة يف ذلكو مساعدة التالميذ على النطق اللغوي الصحيح  - ٢
مه بأسلوب بسيط و األشياء اليت تشد انتباهه و اإلكثار من احلديث للطفل عن األمور  - ٣

  .يستطيع إدراكه
 .٨٣ص .تشجيع الطفل على اإلكثار من القراءة - ٤

ويرى الباحث أنه ال ميكن أن يقوم معلم اللغة العربية مبسؤوليته امللقاة على عاتقه دون أن 
 تلبيةيف كليات إعداد املعلمني و الكليات الرتبوية ، باإلضافة إىل يكون معدا إعدادا سليما 

مواكبة للمتغريات اليت تطرأ على العملية أن  تكون ، و  التدريسية حتياجاتهالالربامج التدريبية 
  .التعليمية و الرتبوية 
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  : الدراسات السابقة: ثانيا

الدراسات العلمية ملا تلتفت بعد  إال أن، تدريسهو على الرغم من أمهية أدب األطفال 
قام ، وقد عثر الباحث على عدد من الدراسات، إىل تدريس أدب األطفال يف املرحلة االبتدائية

بينما ركز الثاين ، تناول األول منها الدراسات اليت تناولت تدريس األدب، بتصنيفها يف حمورين
وقد مت استعراض الدراسات ، العربيةاللغة  أداء معلمعلى الدراسات اليت عنيت بالتقومي يف 

أهم النتائج اليت و ، اأدواو ، تهاعينو ،  هاجمتمعو ، هامنهجو ، دف الدراسةالسابقة وفقا هل
  :، وفيما يلي تفصيل ذلك توصلت إليها 

  :دراسات تناولت تدريس أدب األطفال  :المحور األول

 –على حد علم الباحث  –حظي أدب األطفال باهتمام حبثي قليل يف الدول العربية 
  . فيما يلي نستعرض الدراسات اليت تناولت تدريس أدب األطفالو ، خاصة فيما يتعلق بتدريسه

دراسة هدفت إىل تقومي النصوص الشعرية لألطفال  )م١٩٩٣(أجرت أمساء الشريف 
 الوصولو ، )م١٩٩٠ –م ١٩٨٩(يف احللقة األوىل من التعليم األساسي باملناهج املطورة لعام 

مالحظة االجتاهات العامة و  .اليت ميكن يف ضوئها اختيار الشعر املناسب لألطفال إىل املعايري
بني معلمي اللغة العربية يف تدريس النصوص الشعرية للحلقة األوىل من التعليم  السائدة

حماولة االهتمام بتنمية التذوق األديب لدى التالميذ من خالل جتريب تدريس بعض و  .األساسي
املنهج و واتبعت الباحثة املنهج الوصفي  .مناسبة إسرتاتيجيةالشعارات املقرتحة باستخدام 

فأعدت معايري للحكم على الشعر املقدم لألطفال يف احللقة األوىل من التعليم ، التجرييب
وضعت تصورا لنماذج شعرية و  املضمونو من ناحييت الشكل و ذلك ، ة يف القاهر األساسي 

بطريقة معلما و معلمة  ٨٦عينة الدراسة من  ومت اختيار .مقرتحة ميكن أن تقدم لألطفال
 التهيئةاملعلمني حملور  إمهال واليت أظهرتوتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج  ،عشوائية 

  . من عينة الدراسة )%٤٣(ميثلون نسبة  حيث، يف تدريس الشعر

 إىل تقومي أداء معلمي اللغة العربيةدراسة هدفت  )م٢٠٠٣( السالمي  وأجرى
يف  القواعد النحوية يف ضوء الكفايات التعليميةو يف تدريس كل من أدب األطفال  ومعلماا
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يف كل من أدب  بطاقيت مالحظة(مستخدما  .املنهج الوصفي لدراسته الباحث اتبعو ، الرصافة
تضمنت البطاقة األوىل الكفايات املتعلقة بتدريس  أداة للدراسة )القواعد النحويةو  األطفال

اإلعداد و جمال التخطيط : كفاية موزعة على أربع جماالت  )٣٨(وبلغ جمموعها  أدب األطفال
العرض و ، كفايات  )٥(تضمن (التمهيد له و جمال اختيار املوضوع األديب  كفاية  )٩(للدرس 

وتضمن البطاقة ، كفايات  )٥(تضمن و  واالستنباط، كفاية  )١٩(والشرح والتحليل تضمن 
كفاية موزعة على ستة   )٥٢(وبلغ جمموعها ، الثانية الكفايات املتعلقة بالقواعد النحوية

التقومي والتمهيد للدرس و ، كفاية  )١١(اإلعداد للدرس وتضمن و  التخطيط: وهي، جماالت
، كفايات) ٥(التمهيد للدرس وتضمن و والعرض وفق الطريقة االستقرائية  اتكفاي  )٥(تضمن و 
والعرض على وفق الطريقة القياسية ، كفاية  )١٩(تضمن و على وفق الطريقة االستقرائية  العرضو 
حل التمرينات و والتطبيق ، كفاية  )١١(والعرض وفق أسلوب النص وتضمن  كفايات  )٩(

 )٦٠(و،  سون أدب األطفالمعلمة يدرّ و  معلماً  )٦٠(طبقت على  .كفايات  )٧( وتضمن
توصلت الدراسة إىل أن و  .، اختريوا بطريقة عشوائية  سون القواعد النحويةمعلمة يدرّ و  معلماً 

وهذا الضعف ، كان دون املستوى املطلوب أداء معلمي اللغة العربية يف تدريس أدب األطفال
جمال و  التحليلو جمال العرض والشرح و اإلعداد لتدريس أدب األطفال و  تركز يف جمال التخطيط

،  بينما كان أداء معلمي اللغة العربية يف جمال التمهيد لدرس أدب األطفال حسناً ، االستنباط
بشكل عام  لاألطفاكما أظهرت الدراسة أن أعلى نسبة يف أداء املدرسني يف تدريس أدب 

  . جاء دون املتوسط

دراسة هدفت إىل التعرف على مدى كفاية منهج ) هـ١٤٢٣(كما أجرى اخلضريي 
، اللغة العربية بكليات املعلمني يف اململكة العربية السعودية أقسامأدب األطفال املقرر يف 

على  كما هدفت إىل التعرف،  يف املتعلم تأثريا يتفق مع ما حدد له من أهداف ومدى تأثريه
 باحثال اتبعو ، كوناته اليت حتد من االستفادة الكاملة من هذا املقرر مو  العوائق يف املنهج

أداة للدراسة ومشلت ست قوائم لتقومي  )االستبانة( مستخدماً . الوصفي التحليلي املنهج
املعلمون الذين يتدربون  الطالب: مها، طبقت على فئتني من العينات مكونات املنهج املختلفة

، اختريوا بطريقة عشوائية وذلك على مستوى اململكة  )٤٠( وعددهم، يف املدارس االبتدائية
احملاضرين و خرباء من أعضاء هيئة التدريس )  ٥( بينما مت اختيار ، العربية السعودية 
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سوا مقرر أدب األطفال يف إحدى كليات املعلمني مرتني املتخصصني يف اللغة العربية ممن درّ 
مهمة تتمثل يف ضعف منهج مقرر أدب األطفال يف متكني كشفت الدراسة عن نتائج و . فأكثر

 وأن أبرز العوائق اليت حتد من االستفادة الكاملة، وسائطهو  املتعلمني من اإلحاطة بأدب الطفل
أن صياغة و ، املصاحبة للمقرر مل تلق العناية الكافية ةالتعليميمن هذا املقرر هي أن األنشطة 

وأن نظام ، وسائطهو غري كافية لتغطية أنواع أدب الطفل  داتأن املفر و ، األهداف مل تكن دقيقة
   .التقومي املتبع مل يكن مناسبا للمقرر

  :علم اللغة العربية تقويم أداء مدراسات تناولت : المحور الثاني 

اليت و  )ه١٤١١(الرفاعي من الدراسات اليت تناولت تقومي تعليم اللغة العربية دراسة و 
للمرحلتني املتوسطة و  اإلشراف على تعليم نصوص األدب العريبإىل حتديد مطالب  هدفت
وتقدمي أداة موضوعية ، اليت جيب أن ختضع لإلشراف حتديد جوانب تعليم النصوصو ، الثانوية 

بطاقة (مستخدمة ، اتبعت الباحثة املنهج الوصفي للدراسةو  .لإلشراف على حتقيق مطالبها
، مشرفات يف اللغة العربية )١٠(بلغ عددها  عشوائية عينةطبقت على ، أداة للدراسة )املالحظة

قامت الباحثة و  .املكرمة  مكة مدينة حيث ميثل هذا العدد جمتمع الدراسة بأكمله يف
مث وضعتها  باستخالص العبارات اليت متثل مطالب اإلشراف على تعليم نصوص األدب العريب

فات اللغة العربية مبكتب اإلشراف الرتبوي مت جتريبها بوساطة مجيع مشر و ، يف بطاقة املالحظة
حددت الباحثة مطالب : توصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أمههاو ، للبنات مبكة املكرمة

وكذلك حددت ، إجراءاتو مهارات و تنطوي عليه من كفايات ما و ،تعليم النصوص األدبية
  .تعليمهاوضعت أداة مالحظة مقننة لإلشراف على و ، اإلجرائيةمطالب اإلشراف 

يف  إىل تشخيص واقع تدريس النصوص األدبية )هـ١٤١٧(املعيقل  هدفت دراسةكما 
مث قياس نواتج ، من حيث ارتباطه باألهداف املرسومة له، املرحلة املتوسطة مبحافظة اخلرج

 .املنهج التجرييبو ، املنهج الوصفي الباحث اتبعو ، التدريس لدى تالميذ الصف الثالث املتوسط
طبقت على مجيع و ، أداتني للدراسة )اختبارا حتصيليًا للتالميذو بطاقة املالحظة ( مستخدما

معلمي اللغة العربية الذين يدرسون مادة النصوص األدبية لتالميذ الصف الثالث املتوسط 
 .وذلك يف حمافظة اخلرج، طالبا من الصف الثالث املتوسط) ١٦٤(و معلما )٢٦(وعددهم 



٦٩ 
 

توصلت الدراسة لنتائج مهمة منها ضعف اتباع معلمي اللغة العربية يف املرحلة املتوسطة و 
األنشطة اليت حتقق أهداف تدريس مادة النصوص و اإلجراءات و مبحافظ اخلرج لألساليب 

تركيز املعلمني على حتقيق هديف إمداد التالميذ باألفكار ، )%٣٢.٩٦(األدبية بنسبة 
ويقل تركيزهم على حتقيق أهداف ، ى إحسان القراءة وإجادة اإللقاءوتدريبهم عل، واملعارف

، وتنمية التذوق األديب، وتنمية الثروة اللغوية، وتوجيه السلوك، التمرين على الفهم والتعبري
متوسط فبلغ ، يهمل املعلمون إجراءات حتقيق هدف تنمية امليل إىل املطالعة وقراءة األدبو 

  .فقط% ٥٠.٨٤جمتمعة لدى التالميذ  حتقيق أهداف تدريس املادة

هدفت إىل الكشف عن واقع ممارسة دراسة  )هـ١٤٢٣(لطيفة العثيمني قدمت و 
اتبعت الباحثة و ، الطالبات املعلمات مهارات تدريس النصوص األدبية يف املرحلة املتوسطة

املنهج الوصفي للكشف عن واقع ممارسة الطالبات املعلمات ملهارات تدريس النصوص األدبية 
بلغ عددها عشوائية عينة طبقت على ، أداة للدراسة )بطاقة املالحظة(واستخدمت الباحثة  .
 كشفت عن حتديد مهاراتو  .يف العاصمة املقدسة طالبة معلمة يف املرحلة املتوسطة )٥٩(

يف واقع تدريس النصوص األدبية عما  قصورو  .تقومياو تنفيذا و تدريس النصوص األدبية إعدادا 
من مهارات التدريس يف جوانبه  حيث مل الطالبات املعلمات الكثري، ينبغي أن يكون عليه

إىل جانب إمهال الطالبات املعلمات املهارات اليت تساعد ، التقوميو التنفيذ و اإلعداد : الثالثة
عن ممارسة أغلب مهارات  بُعد الطالبات املعلماتو على تنمية التذوق األديب لدى التلميذات 

  .التقومي

إىل حتديد مهارات القراءة اجلهرية املناسبة لتالميذ ) هـ١٤٢٤(دراسة الزهراين هدفت و 
الكتايب لدروس القراءة  اإلعدادمدى وعي املعلمني مبهارات  ومعرفة، الصف السادس االبتدائي

 اتبعو ، ة لتالميذ الصف السادس االبتدائيومدى تنميتهم مهارات القراءة اجلهري اجلهرية
طبقت على عينة ، أداة للدراسة )بطاقة املالحظة(مستخدما  .املنهج الوصفي التحليلي الباحث

يف مدينة ، معلمًا  )٤٤(البالغ عددهم و بالصف السادس  معلمي اللغة العربيةعشوائية من 
الكتايب  اإلعدادوعي املعلمني مبهارات  :من أمهها ،توصلت الدراسة مجلة من النتائجو  . جدة

وأن تنمية املعلمني ، ومل حيقق املستوى املطلوب، لدروس القراءة اجلهرية جاء بدرجة متوسطة



٧٠ 
 

إىل  ومل ترق، السادس االبتدائي كانت مبستوى متوسطمهارات القراءة اجلهرية لتالميذ الصف 
   .املستوى املطلوب

إىل التعرف على عدد دراسة هدفت  )هـ١٤٢٣(املعيقل إىل جانب ذلك فقد أجرى 
، عليا(مستويات التفكري اليت تناولتها و ، )نفس حركية، وجدانية، معرفية(جماالا و  األهداف

ومشلت الدراسة حتليل مائة خطة درس موزعة  .للمرحلة الثانوية وأخطاء صياغتها )دنيا
 .، مت اختيارها بطريقة عشوائية)عرضية، طولية(وعلى نوعي اخلطط  بالتساوي على املتخصصني

وأظهرت نتائج ، مت تطبيقها يف مدينة الرياض أداة للدراسة )بطاقة املالحظة(استخدم الباحث و 
بني  إحصائيالكل خطة مع وجود فرق دال  ٣.٥٩الدراسة أن معدل األهداف كان 

كان يف  وأن تركز األهداف يف ذلك وعدم وجود فرق دال بني نوعي اخلطط، التخصصني
وجود فرق دال بني نوعي و ، بني التخصصني إحصائيااال املعريف مع عدم وجود فرق دال 

 إحصائياوأن تركز األهداف كان يف مهارات التفكري الدنيا مع عدم وجود فرق دال ، اخلطط
من األهداف تضمنت  وأن نسبة كبرية، وجود فرق دال بني نوعي اخلططو ، بني التخصصني

   .بني نوعي اخلطط يف بعض منهاو أخطاء يف صياغتها مع وجود فروق بني التخصصني 

إىل الكشف عن مدى مراعاة التقومي املستمر  )هـ١٤٢٤(آل معيض دراسة  هدفتو 
على  التعرفو ، احملفوظات يف الصفوف العليا من املرحلة االبتدائيةو ألهداف تعليم القراءة 

احملفوظات يف و األساليب املستخدمة من قبل املعلمني يف التقومي املستمر ملهارات القراءة 
الت اليت حتول دون تطبيق التقومي املستمر ورصد املشك، من املرحلة االبتدائية الصفوف العليا
إىل حلول مناسبة تسهم يف االرتقاء مبستوى التقومي  التوصلو ، احملفوظات و  ملهارات القراءة

والكشف عن  يف الصفوف العليا من املرحلة االبتدائية احملفوظاتو املستمر ملهارات القراءة 
اخلامس والسادس من و ت يف الصف الرابع اب القراءة واحملفوظاتمدى مراعاة حمتوى تدريبات ك

واستخدم الباحث ، املرحلة االبتدائية للمهارات املنصوص عليها يف الئحة التقومي املستمر
على عينة عشوائية من وطبقت ، استمارة حتليل حمتوى التدريبات أداة للدراسةو ، االستبانة

، و معلما ) ٣٥٠( بلغ عددهم معلمي اللغة العربية يف الصفوف العليا من املرحلة االبتدائية 
مشرفا )  ١٧( و البالغ عددهم املشرفني الرتبويني القائمني على تعليمها يف مدينة أا مجيع 
: احملفوظات التاليةو لقراءة كشفت الدراسة أن التقومي املستمر مل يراع أهداف تعليم او ، تربويا 
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وتدريبهم عليها يف بداية الصفوف ، يف اية الصفوف العليا التلميذ القراءة الصامتة إجادة
وأن أكثر األساليب ، وكذلك تنمية امليل إىل القراءة لدى التالميذ العليا من املرحلة االبتدائية

، املناقشةو  احلوار: احملفوظات األساليب التاليةو يف مهارات القراءة  استخداما عند تقومي التالميذ
اليت  كما كشفت الدراسة عن أهم املشكالت .والواجبات املنزلية املالحظةو ، التمارين الصفيةو 

، قلة الدورات التدريبية للمعلمني يف التقومي املستمر: حتول دون تطبيق التقومي املستمر وهي
وراعت تدريبات  ، وإجياد استمارة تقومي بديلة، ملطلوبةوبنائه وفق املهارات ا، وتقليص احملتوى
،  )% ٨٥(بنسبة ) ٢٠(مهارة من ) ١٧(احملفوظات يف الصف الرابع قياس و كتاب القراءة 

بنسبة  )٢٠(مهارة من  )١٦(قياس راعت التدريبات يف الصف اخلامس من املرحلة االبتدائية و 
   .)% ٩٠(مهارة بنسبة  )٢٠(من  مهارة )١٨( ويف الصف السادس راعت قياس، )% ٨٠(

تقومي النصوص الشعرية املقررة على  هدفت إىلدراسة  )هـ١٤٢٥( العبيدي مث قدم
وإعداد قائمة ، احملفوظاتو تالميذ الصفوف الثالثة العليا من املرحلة االبتدائية يف كتب القراءة 

 اتبعو ، هلم  مالشعرية اليت تقدمبعايري أدب األطفال اليت ينبغي مراعاا عند اختيار النصوص 
نصا شعريا  )٢٩(على  طبقت، أداة للدراسة )االستبانة(مستخدما  .املنهج الوصفي الباحث
نصوص شعرية للصف )  ١٠( نصوص شعرية للصف الرابع االبتدائي ، و )  ٩( بواقع 

اململكة نصوص شعرية للصف السادس االبتدائي مبدارس )  ١٠( اخلامس االبتدائي ، و 
معيارا جيب  )٥٧(أن هناك : منها،نتائج مهمة  توصلت الدراسةو  .العربية السعودية للبنني 

مراعاا عند اختيار النصوص الشعرية اليت تقدم لتالميذ الصفوف الثالثة العليا من املرحلة 
األسلوب حظيت مبتوسط عال يف مدى توافرها يف النصوص و وأن معايري اللغة ، االبتدائية

من املرحلة االبتدائية حيث بلغ متوسطها يف  الشعرية املقدمة لتالميذ الصفوف الثالثة العليا
مث تالها معايري ، )٢.٥٣(الصف السادس و  )٢.٥٤(الصف اخلامس و  )٢.٥١(الصف الرابع 

 )٢.٢٣(يف الصف اخلامس و  )٢.٢٩(يف الصف الرابع  اإلخراج حيث بلغ متوسطهاو الشكل 
مث معايري املضمون حيث بلغ متوسطها يف الصف الرابع  )٢.٢(ويف الصف السادس 

مل تكن هناك فروق و ، )١.٨٨(يف الصف السادس و ، )١.٩( يف الصف اخلامسو ، )١.٧٩(
بني الصفوف الثالثة العليا يف مدى مراعاة نصوص كل صف ملعايري أدب  إحصائيةذات داللة 

   .األطفال
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هدفت إىل التعرف على مستوى أداء دراسة  )م٢٠٠٩(عبري السامل أخريا فقد أجرت و 
معلمات اللغة العربية يف تدريس النصوص األدبية باملرحلة املتوسطة يف ضوء معايري التدريس 

أداة (مستخدمة  .)املالحظة، حتليل احملتوى(املنهج الوصفي بأسلوبني  الباحثة اتبعتو ، احلقيقي
أداة حتليل أدوات التقومي ، طاقة مالحظة ب، حتليل اخلطط التدريسية ملعلمات اللغة العربية

، باملرحلة املتوسطة أدبياً  درساً  )٩٦(طبقت على ، أدوات للدراسة )ملعلمات اللغة العربية
 .وذلك يف مدينة الرياض، معلمة لغة عربية )٢٤(أداة تقوميية لـ  )٢٤(و تدريسياً  خمططاً  )٧٦(و

املتوسطات ، والنسب املئوية، التكرارات: هي، كما استخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية
أظهرت الدراسة تدين مستوى معلمات اللغة و ، معامل بريسونو  معامل ألفا كرونباخ، احلسابية

والتقومي يف ضوء معايري ، التنفيذ، العربية عند تدريس النصوص األدبية يف جانب التخطيط
   .التدريس احلقيقي
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  : التعليق على الدراسات السابقة

 : ستعراض الدراسات السابقة ، تبني ما يليبعد ا
املنهج  وهو ، اتفقت هذه الدراسة مع أغلب الدراسات الواردة يف املنهج املستخدم - ١

 . الوصفي
 من حيث األداة املستخدمة، اتفقت هذه الدراسة مع أغلب الدراسات السابقة - ٢

 . )بطاقة املالحظة(هي و 
 معلمات اللغة العربيةو  معلمي هدفت أغلب الدراسات إىل الكشف عن مستوى - ٣

 املعيقل كما يف دراسة،  الثانويةو من مهارات تدريس األدب يف املرحلتني املتوسطة 
 عبري الساملو ، )م٢٠٠٣( السالميو ، )هـ١٤٢٣(لطيفة العثيمني و ، )هـ١٤١٧(
  .)م٢٠٠٩(

، يف املرحلة االبتدائية مل تركز الدراسات السابقة على طرق تدريس أدب األطفال  - ٤
أمساء الشريف كما يف دراسة ،  حيث كان الرتكيز منصبا على مقررات أدب األطفال

كما يف دراسة ،  برنامج إعداد املعلم لتدريسهو أ ،)هـ١٤٢٥( العبيديو  ، )م١٩٩٣(
ولذا فإن هذه الدراسة قد حاولت الرتكيز على قياس متكن ؛ )هـ ١٤٢٣( اخلضريي

يف املرحلة االبتدائية مما يؤكد أمهية احلاجة معلمي اللغة العربية من مهارات تدريسه 
 . إليها

معلمات اللغة العربية يف و  أوضحت نتائج أغلب الدراسات تدين مستوى معلمي - ٥
باإلضافة إىل ، ةيف ااالت التدريسية الثالث، تدريسهم مقرراا يف املراحل التعليمية

ذلك حىت  الدراسة للتأكد منوتأيت هذه ، اليت تقدم هلم قلة الدورات التدريبية
  .يكون التطوير يف ضوء نتائج البحث العلمي

، ضرورة إعادة النظر يف برامج إعداد معلم اللغة العربيةأوصت أغلب الدراسات ب - ٦
 . إىل عقد دورات تدريبية لرفع أدائه التدريسيو 
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، ضرورة االهتمام بتنمية التذوق األديب لدى الطالببأوصت أغلب الدراسات  - ٧
املعيقل ، و، )م١٩٩٣(كما يف دراسة أمساء الشريف ،  تنمية الثروة اللغوية لديهمو 
  .)هـ١٤٢٣(لطيفة العثيمني ، و )هـ١٤١٧(

ـــــد مشـــــكلة  اســـــتفاد الباحـــــث مـــــن أغلـــــب الدراســـــات الســـــابقة يف - ٨ حتدي
حتديـد األسـاليب اإلحصـائية و ، وبناء أداة الدراسـة، كذلك اإلطار النظريو ، الدراسة
   .املناسبة
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كيفية تصميم األداة و ، أدااو ، جمتمعهاو ، تضمن هذا الفصل وصفا ملنهج الدراسةو 
، األساليب اإلحصائية املستخدمة يف حتليل النتائجو ، ، و تطبيقها  ثبااو  هاصدقوالتأكد من 

  :وفيما يلي تفصيل ذلك 

  :منهج الدراسة : أوال 

 "بأنه  )م٢٠٠٢(الذي عرفه عبيدات وآخرون ، بع الباحث يف دراسته املنهج الوصفيات
 ويعرب عنها تعبرياً ، ويهتم بوصفها وصفا دقيقا، الظاهرة واملنهج الذي يعتمد على دراسة الواقع أ

التعبري الكمي  أما، فالتعبري الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصها، كمياً تعبريا ً و أ كيفياً 
درجات ارتباطها مع الظاهرة و حجمها و يوضح مقدار هذه الظاهرة  رقمياً  فيعطينا وصفاً 

  . ٢٤٣ص " املختلفة األخرى 
تسعى إىل حتديد املهارات التدريسية الدراسة  إنحيث ؛ كونه املنهج األنسب للدراسة

تعمد على قياس و ، السابقةالدراسات و الالزمة لتدريس أدب األطفال من خالل اإلطار النظري 
مستوى متكن معلمي اللغة العربية من مهارات تدريس أدب األطفال يف املرحلة االبتدائية يف 

  . التقوميو ، التنفيذو ، التخطيط: ااالت التالية

  : مجتمع الدراسة: ثانيا

السادس و اخلامس و تكون جمتمع الدراسة من مجيع معلمي اللغة العربية للصف الرابع 
 )٢١٣٠(البالغ عددهم و ، هـ١٤٣٢يف املرحلة االبتدائية يف مدينة الرياض لعام  االبتدائي

  . التعليم مبدينة الرياضو وذلك بعد مراجعة الباحث إلدارة شؤون املعلمني يف إدارة الرتبية ، معلما

  : عينة الدراسة: ثالثا

مدينة الرياض مقسمة  إنحيث ، اختار الباحث لدراسته عينة بالطريقة العشوائية الطبقية
وقد ركز الباحث على مخسة ، إشرافياً  مكتباً  )١٤(عددها و إىل عدد من املكاتب اإلشرافية 

، جنوب، غرب، وسط(وذلك حسب موقعها اجلغرايف من املدينة ؛ مراكز إشرافية
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معلما للغة العربية يف الصفوف العليا من املرحلة  )٤٥(حيث زار الباحث ، )شرق،مشال
معلما لكل صف  )١٥(بواقع  و، من جمتمع الدراسة % ٤.٢٢، أي ما نسبته  ائيةاالبتد

ول ااجلدويف وصف لعينة الدراسة كما توضحها ، معلمني لكل مركز إشرايف )٩(و، دراسي
  . )١(رقم 

  : خصائص عينة الدراسة - 

  : الصف الدراسيو وصف عينة الدراسة حسب مكاتب اإلشراف التربوي : أوال

  )١(جدول رقم 

  اإلشراف التربوي والصف الدراسي  مكاتبحسب  توزيع عينة الدراسة الكلية

�ر�ز 
ا$�راف 
  ا�&ر�وي

١ - 
  ا�و
ط

٢ - 
  ا�+رب

٣ - 
  ا� �وب

٤ - 
  ا��رق

٥ - 
  ا����ل

ا�� �وع 
�  ا��

ا��ف 
�
 ا�درا

 
 ت
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 ت
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 ت

 %  

ا�را�2 / ١
 ا�4&دا�3

٣٣.٣ ١٥ ٦.٧ ٣ ٦.٧ ٣ ٦.٧ ٣ ٦.٧ ٣ ٦.٧ ٣ 

ا����س / ٢
 ا�4&دا�3

٣٣.٣ ١٥ ٦.٧ ٣ ٦.٧ ٣ ٦.٧ ٣ ٦.٧ ٣ ٦.٧ ٣ 

ا�
�دس / ٣
  ا�4&دا�3

٣٣.٣ ١٥ ٦.٧ ٣ ٦.٧ ٣ ٦.٧ ٣ ٦.٧ ٣ ٦.٧ ٣ 

المجموع 

 الكلي
١٠٠.٠ ٤٥ ٢٠.٠ ٩ ٢٠.٠ ٩ ٢٠.٠ ٩ ٢٠.٠ ٩ ٢٠.٠ ٩ 
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أن أفراد عينة الدراسة يتوزعون حسب الصف الدراسي  )١(ويتضح من اجلدول رقم 
  : املركز اإلشرايف كما يليو 

جمموع من  )% ٧,٦(معلمني لكل مركز إشرايف بواقع  )٣(بلغ عددهم : الصف الرابع .١
معلما إمجايل عينة معلمي الصف الرابع لكل املراكز  )١٥(و، أفراد عينة الصف الرابع
  .من جمموع أفراد العينة )% ٣,٣٣(اإلشرافية اخلمسة ميثلون 

من  )% ٧,٦( معلمني لكل مركز إشرايف بواقع )٣(بلغ عددهم : الصف الخامس .٢
معلما إمجايل عينة معلمي الصف اخلامس  )١٥(و، جمموع أفراد عينة الصف اخلامس

   .من جمموع أفراد العينة) % ٣,٣٣(لكل املراكز اإلشرافية اخلمسة ميثلون 
من ) % ٧,٦(معلمني لكل مركز إشرايف بواقع  )٣(بلغ عددهم : الصف السادس .٣

معلما إمجايل عينة معلمي الصف السادس  )١٥(و، جمموع أفراد عينة الصف السادس
   .من جمموع أفراد العينة) % ٣,٣٣(لكل املراكز اإلشرافية اخلمسة ميثلون 

معلمني لكل مركز إشرايف موزعون بالتساوي على  )٩(بلغ عددهم : المراكز اإلشرافية .٤
من جمموع أفراد  )%٢٠(ميثلون و اخلامس والسادس االبتدائي و الصفوف الدراسية الرابع 

  .العينة 
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  : وصف عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخدمة في التدريس: ثانيا
  

   )٢(جدول رقم 
  : )٤٥ = ن(توزيع عينة الدراسة الكلية حسب فئات عدد سنوات الخدمة 

  

مركز اإلشراف 

  التربوي
  ا�� �وع ا���  ا����ل - ٥  ا��رق - ٤  ا� �وب - ٣  ا�+رب - ٢  ا�و
ط - ١

فئات سنوات 

 الخبرة 
 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 ٥أقل من 

 سنوات
٤٠.٠  ١٨  -  -  ٦.٧  ٣  ١١.١  ٥  ١٥.٦  ٧  ٦.٧  ٣  

أقل  – ٥من  

 ١٠من 

 سنوات

٣١.١  ١٤  ٦.٧  ٣  ١١.١  ٥  ٤.٤  ٢  ٤.٤  ٢  ٤.٤  ٢  

 ١٠من 

  سنوات فأكثر
٢٨.٩  ١٣  ١٣.٣  ٦  ٢.٢  ١  ٤.٤  ٢  -  -  ٨.٩  ٤  

المجموع 
 الكلي

١٠٠.٠  ٤٥  ٢٠.٠  ٩  ٢٠.٠  ٩  ٢٠.٠  ٩  ٢٠.٠  ٩  ٢٠.٠  ٩ 

سنوات اخلدمة حسب أن أفراد عينة الدراسة يتوزعون  )٢(ويتضح من اجلدول رقم 
من  )% ٤٠(حيث تبني أن ، حيث يتضح أن عينة الدراسة يتباينون يف فئات سنوات اخلدمة

منهم  )%١,٣١(بينما ، سنوات  ٥معلمي اللغة العربية خدموا يف التعليم ملدة ال تزيد عن 
ممن خدم يف  )% ٩,٢٨(و، سنوات ١٠أقل من و سنوات  ٥من  خدموا يف التعليم ألكثر

 . سنوات ١٠التعليم ألكثر من 
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  :عدد الدورات التدريبيةمتغير وصف عينة الدراسة حسب : ثالثا
  )٤٥= ن ( )٣(جدول رقم 

  الدورات التدريبية عددتوزيع عينة الدراسة الكلية حسب 

  

�ر�ز ا$�راف 
  ا�&ر�وي

  ا�� �وع ا���  ا����ل - ٥  ا��رق - ٤  ا� �وب - ٣  ا�+رب - ٢  ا�و
ط - ١

ا�دورات 
 :ا�&در���	 

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

  8�م �:�ل 9
 دورات &در���	

٢٨.٩  ١٣  -  -  ٨.٩  ٤  ٤.٤  ٢  ٦.٧  ٣  ٨.٩  ٤  

 -دورة  �ن
  نر&�دو

٤٠.٠  ١٨  ٦.٧  ٣  ٨.٩  ٤  ١٣.٣  ٦  ٤.٤  ٢  ٦.٧  ٣  

�<ث دورات  �ن
  @?��ر

٣١.١  ١٤  ١٣.٣  ٦  ٢.٢  ١  ٢.٢  ١  ٨.٩  ٤  ٤.٤  ٢  

 ١٠٠.٠  ٤٥  ٢٠.٠  ٩  ٢٠.٠  ٩  ٢٠.٠  ٩  ٢٠.٠  ٩  ٢٠.٠  ٩ المجموع الكلي

أن أفراد الدراسة يتوزعون على مراكز اإلشراف الرتبوي  )٣(يتضح من اجلدول رقم و 
حيث يتضح أن عينة الدراسة يتباينون يف عدد الدورات ، حسب عدد الدورات التدريبية

بينما حصل ، تدريبيةمن معلمي اللغة العربية مل حيصلوا على دورات  )% ٩,٢٨ (فـ، التدريبية
على ثالث  منهم) % ٩,٣١(حصل و ، دورتني تدريبيتني فقطدورة إىل  على منهم )%٤٠(

   .دورات تدريبية فأكثر

  : أداة الدراسة: رابعا

عن مستوى متكن معلمي اللغة العربية من للكشف ؛ استخدم الباحث بطاقة املالحظة
فها العساف وقد عر ، يف مدينة الرياض مهارات تدريس أدب األطفال يف املرحلة االبتدائية

أداة من أدوات البحث ُجتمع بواسطتها املعلومات اليت متكن " بـأا  )٤٠٦: ص، هـ١٤٢٦(
املوجه و فهي تعين االنتباه املقصود ، اختبار فروضهو عن أسئلة البحث  الباحث من اإلجابة

ليتمكن الباحث بذلك من ؛ رصد تغرياتهو بقصد متابعته ؛ مجاعي معنيو سلوك فردي أو حن
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، وفيما يلي توضيح ألهدافها" تقوميه و وصفه  وأ حتليلهو  وصفهو أ، وصف السلوك فقط
   :وصف إجراءات تطبيقها على عينة الدراسةو  ثبااو التحقق من صدقها و ، إجراءات بنائهاو 

 :تصميم بطاقة المالحظة  -١
 :املالحظة  لبناء بطاقةحيث قام الباحث باخلطوات التالية 

 : تحديد الهدف من بطاقة المالحظة: أوال -
يتلخص اهلدف يف حتديد مستوى متكن معلمي اللغة العربية من مهارات تدريس أدب و 

  .التقوميو ، التنفيذ، التخطيط: يف ااالت التدريسية التالية األطفال
 : تحديد مصادر بناء بطاقة المالحظة: ثانيا -

اإلطالع و ، األهداف العامة لتدريس األدب يف املرحلة االبتدائية بعد أن اطلع الباحث على
الدراسات و ، بيات الدراسةدأعلى  اإلطالعو ، طرق تدريس اللغة العربيةو على كتب املناهج 

معلمات اللغة و الدراسات اليت استخدمت املالحظة أداة هلا يف تقومي أداء معلمي و السابقة 
من و ، يف املرحلة االبتدائية أدب الطفل بشكل خاصو  العربية يف تدريس األدب بشكل عام

فقد ، حيث عمل معلما فيها خالل خربة الباحث يف تدريس اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية
تدريس أدب األطفال يف الالزمة لهارات امل يف صورا األولية حمدداً  األداةبناء بقام الباحث 

   .التقوميو ، التنفيذو  التخطيطوذلك يف جمال املرحلة االبتدائية 
  
  .تحديد مهارات تدريس أدب األطفال في المرحلة االبتدائية: ثالثا -

ويف ضوء ما تقدم متكن الباحث من مجع عدد من مهارات تدريس أدب األطفال يف املرحلة 
 يف قائمة مبدئية مبهارات تدريس أدب األطفالمهارة مت تضمينها  )٥٩(االبتدائية بلغ عددها 

  : هي، ثالثة جماالت تدريسية يفمصنفة و  )١٤٢ص ، ١ملحق رقم (
  .مهارات التخطيط - ١
  .مهارات التنفيذ - ٢
  .مهارات التقومي - ٣
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  )٤(جدول رقم 

  كل حمور قبل التحكيم  مهاراتعدد و حماور بطاقة املالحظة 

  البنودعدد   اال
  ١٠  جمال التخطيط 
  ٢٩  جمال التنفيذ 
  ٢٠  جمال التقومي 

  ٥٩  اموع
درت خبطاب موجه إىل احملكمني تضمن صُ ، وجاءت بطاقة املالحظة يف صورا املبدئية

من حيث مناسبتها ، طلب إبداء الرأي يف املهارات التدريسية املتضمنةو ، هدفهاو عنوان الدراسة 
إضافة خانة إضافية لكل جمال تدريسي و ، وضوح صياغتها اللغويةو ، اهلا الذي تندرج حتته

مل  إضافة مهارات واحلذف أو اقرتاحات بالتعديل أو ما يرونه مناسبا من ملحوظات أ لتدوين
   .ٌتذكر

 :صدق األداة : خامسا
  : صدق المحتوى  - أ

 الدراسات السابقةو حيث عمل الباحث على مطابقة قائمة املهارات باإلطار النظري 
يف تدريس األدب بشكل اللغة العربية أداة هلا يف تقومي أداء معلمي  اليت استخدمت املالحظة

 املشرف على الرسالةسعادة عرضها على و املرحلة االبتدائية أدب الطفل بشكل خاص يف و  عام
  .الباحث قد حتقق من صدق احملتوىوبذلك يكون ، فأقّرها
  : الصدق الظاهري  -  ب

قام الباحث بالتحقق من صدق أداة الدراسة من خالل بعد التأكد من صدق احملتوى 
املتخصصني يف املناهج أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات عرضها على جمموعة من احملكمني 

 امللحق رقم(حمكما  )٢٥(وبلغ عددهم ، الرتبويني املشرفنيوبعض طرق تدريس اللغة العربية و 
وبعد استيفاء ، ملحوظام حول أداة الدراسةو إبداء رأيهم  إليهمحيث طٌلب ، )١٥٩ ص، ٣

اء إجر و ، إضافاتو ، وتعديالت، ما جاء فيها من ملحوظات ردود احملكمني قام الباحث حبصر
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فأكثر من % ٨٥كما اعترب الباحث أن املهارة اليت مل حتصل على نسبة  التعديالت املطلوبة ،
املوافقة مهارة ال تتناسب مع مهارات تدريس أدب األطفال يف الصفوف العليا من املرحلة 

وقد متثلت غالبية  ، يق مع سعادة املشرف على الرسالةبالتنس وبالتايل حذفها ، وذلكاالبتدائية 
   :فيما يلياحملكمني راء آ

 : مهارات التخطيط لدرس أدب األطفال  -
 رأى احملكموناليت ، و  مهارات التخطيط لدرس أدب األطفالمتت إضافة بعض 

  : وهي ، إضافتها 
  .حيدد األنشطة التعليمية املركزة على مشاركة األطفال يف املوقف التعليمي  - ١
 . حيدد الواجبات املنزلية اليت تنمي املهارات األدبية لدى التالميذ - ٢
  .حيدد متطلبات التعلم السابقة - ٣

 
 : مهارات التنفيذ لدرس أدب األطفال  -

  : جرى حذفها ، وهي ف، %) ٨٥(نسبة أقل من  على حصلت بعض املهارات
 .القراءة فيما بينهم ، موزعاً مقطعاً  يطلب إىل األطفال قراءة النص األديب مقطعاً  - ١
 .تصحيح األخطاء يف النص األديب إسرتاتيجيةيطبق  - ٢
واجلرأة يف احلديث، وحسن االستماع وجودة  األطفال على جودة اإللقاءيدرب  - ٣

 .النطق
 .يقسم النص األديب إىل وحدات فكرية - ٤
 .يطلب إىل األطفال حتديد الفكرة الرئيسة للنص األديب - ٥
 .يطلب إىل األطفال حتديد املغزى من النص األديب - ٦
 .يستنتج الصور البيانية يف النص األديب - ٧
 .ترتيب بيت شعري من خالل عبارات معطاة هلم يطلب إىل األطفال - ٨
يعزز مفهوم التعاون واملشاركة يف نفوس األطفال من خالل تقسيمهم إىل جمموعات  - ٩

 .مصغرة
 . إلقاء جيداً النص األديب  إلقاءيطلب إىل األطفال  -١٠

 



٨٤ 
 

 رأى احملكموناليت ، و  مهارات التنفيذ لدرس أدب األطفالمتت إضافة بعض 
  : وهي ، إضافتها 

 .األداء أثناء االستماع حسنمالحظة النطق و  علىاألطفال  يدرب - ١
      . يعاجل املفردات والرتاكيب الصعبة مبشاركة تالميذه - ٢
 . يشجع األطفال على الربط اهلادف بني النص األديب ومواقف احلياة - ٣
  .حيرص على إشراك األطفال يف املوقف التعليمي - ٤
  .ع األنشطة التعليميةيراعي الفروق الفردية بني األطفال عند توزي - ٥
ربطا حيقق تكامل اللغة  يربط الدرس األديب احلايل بفروع اللغة العربية األخرى - ٦

 .العربية
 

 : مهارات التقويم لدرس أدب األطفال  -
 : مت حذف مهارتني ، مها  �
 % ) . ٨٥( يستخدم أدوات تقومي مناسبة ؛ لعدم بلوغها النسبة املطلوبة   - ١
   .يصححها ؛ للتكرار يشخص أخطاء األطفال و  - ٢
  

درس أدب األطفال ، واليت رأى احملكمون إضافتها ، تقومي  مهارةمتت إضافة  �
 .األديب للنص واستيعام الفهم على األطفال قدرات يقيس: وهي 

  
ظهرت األداة يف بعد األخذ باملالحظات و اآلراء املقدمة من احملكمني ، 

وذلك على  ،مهارة )٥٤(البطاقة صورا النهائية حيث أصبح عدد مهارات 
  :التايل  والنح
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  )٥(جدول رقم 

  كل حمور بعد التحكيم  مهاراتعدد و حماور بطاقة املالحظة 

  البنودعدد   اال
  ١٣  جمال التخطيط لدرس أدب األطفال
  ٢٤  جمال التنفيذ لدرس أدب األطفال
  ١٧  جمال التقومي لدرس أدب األطفال

  ٥٤  اموع
  

، )١٥٠ص، ٢ملحق رقم (وبعد االتفاق على املهارات مت حتويلها إىل بطاقة مالحظة 
  . مت تطبيقها على عينة استطالعية للوصول إىل الثباتفقد 

  :ثبات األداة : سادسا

لتحقق من إمكانية تطبيق البطاقة ومشوهلا للمهارات التدريسية او وحلساب ثبات األداة 
من  امعلم )١٢(بلغ عددها خارج العينة التجريبية استطالعية بأخذ عينة قام الباحث  املختلفة

، عامر بن عوف: التاليةاملدارس  يف وذلك، بطريقة عشوائية ممت اختياره ،خارج عينة الدراسة 
مالحظة أداء معلمي اللغة العربية يف تدريسهم ألدب و ، أمامة الباهلي وأب، خياط عبد اهللا

متمكن  ، بدرجة عالية متمكن(ق مقياس ثالثي وف، احلصة إىل ايتهااألطفال منذ بداية 
حيث قام الباحث ، عن طريق أسلوب اتفاق املالحظنيو ، )غري متمكن، بدرجة متوسطة

مالحظة أداء و ) موسى بن عبداهللا القرين .أ(  مبشاركة أحد املتخصصني يف تدريس اللغة العربية 
بتطبيق ومت أخذ املتوسط احلسايب موع املالحظتني ، املالحظةومت تفريغ بيانات  املعلمني
يساوي  امل الثبات الكلي للبطاقةوقد وجد أن مع، إلجياد معامل الثبات )كوبر(معادلة 

   .ميكن الوثوق به ألغراض الدراسةو معامل ثبات مرتفع و هو  )٩٧,٠(
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  )٦(رقم  جدول

  ) :١٢= ن ( االستطالعيةثبات أداة الدراسة لعينة الدراسة قيم الموضح  
  

  ����ل ا����ت  9دد ا���ود   �داة ا�درا
	 )ا���Cرات ا�ر�3
�	 –ا�� �4ت (


 	��رات  – ١	 �����	���ى ���
 	���� ا���� ا����درس أدب  �
  لا$ط"�

٠.٩٨ ١٣ 


 	��رات  – ٢	 ��درس أدب  �)"�'	���ى ���
 	���� ا���� ا���
 لا$ط"�

٠.٩٤ ٢٤ 


 	��رات  – ٣	 ��درس أدب  �,�+*	���ى ���
 	���� ا���� ا���
 لا$ط"�

٠.٩٥ ١٧ 


 ا����رات ا����� ��/ر+. أدب  – ٤	 ��	���ى ���
 	���� ا���� ا���
  )ا��34ت ا���� �2داة( لا$ط"�

٠.٩٧ ٥٤ 

ال التخطيط  الثباتحيث بلغ معدل ، )Cooper( كوبركما قام بتطبيق معادلة  
مؤشر مناسب و ، مرتفع ثباتمعامل و وه،  )٩٥,٠( التقوميو ، )٩٤,٠(التنفيذ و ، )٩٨,٠(

   .للوثوق ببطاقة املالحظة

  :تطبيق األداة : سابعا

األداة على معلمي اللغة العربية يف مدارس املرحلة بدأ الباحث يف إجراءات تطبيق 
 وذلك على النحو ، هـ١٤٣٢-١٤٣١االبتدائية مبدينة الرياض يف الفصل الدراسي الثاين لعام 

  : التايل

بشأن ، بعد موافقة املشرف  طرق التدريسو أخذ األذن النظامي من رئيس قسم املناهج  �
 .  )١٦٢ص ، ٤ملحق رقم ( .السماح للباحث بتطبيق الدراسة

 من عميد كلية الرتبية جبامعة أم القرى مبكة املكرمةبتوجيه خطاب أخذ اإلذن النظامي  �
على  تطبيق أداة الدراسةل؛ للباحثتسهيل مهمة بشأن  .التعليم مبدينة الرياضو إىل مدير الرتبية 

 .  )١٦٤ص ، ٥ملحق رقم ( .معلمي اللغة العربية يف مدارس املرحلة االبتدائية مبدينة الرياض
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مع  مراكز إشرافية حسب التوزيع اجلغرايف هلا يف مدينة الرياض )٥(قام الباحث باختيار  �
معلمي لغة عربية موزعون بالتساوي على الصفوف العليا  )٩(مراعاة أن يتضمن كل مركز 

  .باملرحلة االبتدائية
لقياس مستوى أداء ؛ قبل حضور احلصةسجالت اإلعداد الكتايب قام الباحث بتصوير  �

كما حرص الباحث على توضيح  .معلمي اللغة العربية يف جمال ختطيط درس أدب األطفال
، وأنه إلجراء دراسة علمية عن مهارات تدريس أدب األطفال، من املالحظة للمعلمني فاهلد

وليس هلا عالقة بتقومي ، حتفظ بسرية تامةو وتستخدم نتائج الدراسة ألغراض البحث العلمي 
 . أدائهم الوظيفي

الصفوف معلمي اللغة العربية لتدريس أدب األطفال يف الحظة أداء قام الباحث مب �
استخدم و ، التنفيذ و التقومي  يف جمايلمرتني أثناء زيارم صفيًا ،  من املرحلة االبتدائية العليا

لقياس  )غري متمكن، متوسطةمتمكن بدرجة ، بدرجة عالية  متمكن(الباحث املقياس الثالثي 
  .مستوى متكن معلمي اللغة العربية من مهارات تدريس أدب األطفال يف املرحلة االبتدائية

 
  : األساليب اإلحصائية المناسبة: ثامنا

عمد الباحث إىل استشارة املتخصصني يف بعد أن و ، من واقع أسئلة الدراسة وأداا
فإن األساليب اإلحصائية املستخدمة هي  ، للوقوف على األساليب املناسبة ءجمال اإلحصا

  : كالتايل

 . لقياس الثبات )Cooper( كوبرمعادلة   - ١
 عرفة التكراراتمل؛ )Frequency – Percent( املئويةالنسب و التكرارات   - ٢

 . النسب املئويةو 
ملعدل درجات املعلمني يف بطاقة ؛ )Arithmetic Mean( احلسايب املتوسط - ٣

 .املالحظة
ملعدل درجات املعلمني يف بطاقة ؛ )Standard Deviation( االحنراف املعياري - ٤

 . املالحظة
 . اختبار ليفني لقياس التجانس - ٥



٨٨ 
 

 . لقياس متغري املؤهل؛ )T(اختبار  - ٦
 .والدورات التدريبية، لقياس متغريي اخلدمة يف التدريس؛ اختبار حتليل التباين - ٧
  .للمقارنات البعدية )Scheffe(ه اختبار شيفي - ٨
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أدب تدريس هدفت الدراسة إىل حتديد درجة متكن معلمي اللغة العربية من مهارات 
قام الباحث بتحليل بيانات الدراسة ولتحقيق هذا اهلدف ؛ تقومياو ، تنفيذاو  إعدادا األطفال

ة للمتوسط معتمدا احلدود احلقيقي، االحنرافات املعياريةو مستخدما املتوسطات احلسابية 
  :وفق مايلي ، احلسايب

 .  ٣و ٣٤,٢إذا تراوح المتوسط الحسابي بين ، يكون مستوى التمكن عاليا

  . ٦٨,١و ٣٤,٢ إذا تراوح المتوسط الحسابي بين، يكون مستوى التمكن متوسطا 

  . ٦٨,١ عنالمتوسط الحسابي  قلإذا ، يكون مستوى التمكن ضعيفا

  : وفيما يلي تفصيل ذلك

  : السؤال األولاإلجابة عن نتائج : أوال

في  األطفالما المهارات الالزمة لتدريس أدب : ونصهلسؤال األول لإلجابة عن ا

ب املئوية آلراء مت حساب النس والتقويم ؟، والتنفيذ، المرحلة االبتدائية في مجال التخطيط
تدريسية الزمة لتدريس مهارة  أربع و مخسنيعلى  آراؤهمحمكمي أداة الدراسة حيث أمجعت 

  : هي، موزعة على ثالثة جماالت، األطفال يف املرحلة االبتدائيةأدب 

أربع و على اشتمل و ، التنفيذ جمالو ، ثالث عشرة مهارة انضوى علىو ، جمال التخطيط
متثلت يف ثالثة جداول ذات ، اشتمل على سبع عشرة مهارةو ، وجمال التقومي، مهارة عشرين
التنفيذ  و التخطيط ،( اور بطاقة املالحظة ، وجاءت مرتبة حسب حم)  ٩،  ٨،  ٧ (األرقام 

  : و هي على النحو التايل ) ، و التقومي 

يوضح التكرارات والنسب املئوية آلراء احملكمني حول مهارات ) ٧(اجلدول رقم 
  . التخطيط لتدريس أدب األطفال يف الصفوف العليا من املرحلة االبتدائية
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  )٧(جدول رقم 

المئوية آلراء المحكمين حول مهارات إعداد دروس أدب األطفال التكرارات والنسب 
  . في الصفوف العليا من المرحلة االبتدائية

  ا�&�رارات   ا���Cرة  م  ا�� �ل
 	�
ا��
  ا��3و�	

أو4ً 
 :

ا�&�ط�ط
  

  %٩٦  ٢٤  . لتحديد املفاهيم واملهارات علمياً  حيلل احملتوى حتليالً   ١

  %٩٦  ٢٤  . مراعياً مشوليتهاحيدد األهداف السلوكية   ٢

  %٩٢  ٢٣  . حيدد األسئلة اليت تقيس حتقق األهداف  ٣

  . لعرض النص األديبخيتار أسلوب التهيئة املناسب   ٤
٩٦  ٢٤%  

 %١٠٠ ٢٥  . حيدد الطريقة املناسبة لتحقيق أهداف الدرس األديب  ٥

 %١٠٠ ٢٥  . حيدد األنشطة التعليمية احملققة ألهداف الدرس األديب  ٦

  %٩٢  ٢٣  .خيتار األنشطة التعليمية املركزة على مشاركة األطفال يف املوقف التعليمي  ٧

  %٩٢  ٢٣  . حيدد األنشطة اللغوية اليت دف إىل تعزيز املهارات اللغوية  ٨

٩  
 خيتــــار الوســـــائل التعليميــــة املناســـــبة لطبيعــــة املوقـــــف التعليمــــي وأهـــــداف الـــــدرس

  . األديب
١٠٠ ٢٥% 

 %١٠٠ ٢٥  . حيدد أساليب تقومي مناسبة لقدرات األطفال ومستويام   ١٠
 

يف  األطفاليتضح أن مهارات التخطيط لدرس أدب  )٧(من خالل اجلدول رقم 
الصفوف العليا من املرحلة االبتدائية حصلت مجيعها على نسب عالية جدا حسب احملك 

يف  األطفالمما يشري إىل مناسبة هذه املهارات للتخطيط لدرس أدب ،  الذي وضعه الباحث
وعلى الرغم من تفاوت النسب املئوية ملهارات إعداد ، الصفوف العليا من املرحلة االبتدائية
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يف الصفوف األخرية من املرحلة االبتدائية إال أا تبقى مجيعا أعلى من  األطفالدرس أدب 
  . نسب مئوية عالية جدابو ، % ) ٨٥(  وهو احملك الذي وضعه الباحث

سعادة املشرف على الرسالة فقد متت املوافقة على التعديالت و  استشارةوبعد 
وبذلك توصلت الدراسة إىل حتديد املهارات الالزمة ، اليت اقرتحها احملكموناإلضافات 

بلغ عددها اليت ، و يف الصفوف العليا من املرحلة االبتدائية األطفالللتخطيط لدرس أدب 
 واليت استخدمها الباحث ومت ترتيبها على النح وجرى رصدها يف بطاقة املالحظة، مهارة )١٣(

  : التايل

  . والقيم واالجتاهاتحيلل احملتوى لتحديد املفاهيم واملهارات  - ١
          . حيدد متطلبات التعلم السابقة - ٢
          . مراعياً تنوعهاحيدد األهداف السلوكية  - ٣
 . لعرض النص األديبأسلوب التهيئة املناسب  حيدد - ٤
 . املناسبة لتحقيق أهداف الدرس األديبالطرق  خيتار - ٥
     . حيدد األنشطة التعليمية احملققة ألهداف الدرس األديب - ٦
 .على مشاركة األطفال يف املوقف التعليمي األنشطة التعليمية املركزة حيدد - ٧
      . املهارات اللغوية ةنمياليت دف إىل ت األدبيةحيدد األنشطة   - ٨
          . حيدد أنشطة إثرائية؛ لتعزيز تعلم التالميذ - ٩

 الوسائل التعليمية املناسبة لطبيعة املوقف التعليمي وأهداف الدرس ددحي -١٠
  .األديب

   .ستويات التالميذناسبة ملاملرحلية واخلتامية املتقومي الدد أساليب حي -١١
    . األسئلة اليت تقيس حتقق األهداف يصوغ -١٢
  . د الواجبات املنزلية اليت تنمي املهارات األدبية لدى التالميذحيد -١٣
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يوضح التكرارات والنسب املئوية آلراء احملكمني حول مهارات التنفيذ ف) ٨(اجلدول رقم أما 
  : ، كالتايل لتدريس أدب األطفال يف الصفوف العليا من املرحلة االبتدائية

  )٨(جدول رقم 

التكرارات والنسب المئوية آلراء المحكمين حول مهارات تنفيذ دروس أدب األطفال 
 . في الصفوف العليا من المرحلة االبتدائية

  ا��
�	 ا��3و�	  ا�&�رارات   ا���Cرة  م  ا�� �ل

 ً�����
 :

ا�&���ذ
  

  %٩٢  ٢٣  .يستخدم أساليب التهيئة املناسبة عند عرض النص األديب  ١

  %٩٢  ٢٣  .السابق بالدرس األديب احلايل يربط خربات الدرس  ٢

  %٩٢  ٢٣  .يعرض النص األديب باستخدام التقنيات التعليمية املناسبة  ٣

 %١٠٠ ٢٥  .جيداً  يلقي النص األديب إلقاءً   ٤

 %٨٨ ٢٢  .يوجه األطفال إىل مالحظة النطق واألداء أثناء االستماع  ٥

٦  
 ، موزعـــــاً مقطعـــــاً  يطلـــــب إىل األطفـــــال قـــــراءة الـــــنص األديب مقطعـــــاً 

  .القراءة فيما بينهم
٥٦  ١٤%  

 %٨٨ ٢٢  .وتصويب األخطاء يدرب األطفال على اكتشاف  ٧

  %٨٠  ٢٠  .تصحيح األخطاء يف النص األديب إسرتاتيجيةيطبق   ٨

  %٩٦  ٢٤  .معناه بشكل عامو يطرح أسئلة تفصيلية توضح فكرة النص األديب   ٩

  %٩٦  ٢٤  . يف النص األديبمعنويا و يربز نواحي اجلمال حسيا   ١٠
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  )٨(تابع جدول رقم 

التكرارات والنسب المئوية آلراء المحكمين حول مهارات تنفيذ دروس أدب األطفال في 
   .الصفوف العليا من المرحلة االبتدائية

  ا�&�رارات  ا���Cرة  م  ا�� �ل
 	�
ا��
  ا��3و�	

 ً�����
 :

ا�&���ذ
  

  %٩٦  ٢٤  . يستخدم أساليب التعزيز املناسبة  ١١

  %٩٦  ٢٤  . مجاعيو يدرب األطفال على اإلنشاد بشكل فردي   ١٢

١٣  
وحســـن ، اجلـــرأة يف احلـــديثو  يـــدرب األطفـــال علـــى جـــودة اإللقـــاء

  .جودة النطقو االستماع 
٨٠  ٢٠%  

 %١٠٠ ٢٥  . يستخدم اسرتاتيجيات متعددة للوصول إىل املعاين  ١٤

 %١٠٠ ٢٥  . املفرداتيستعني ببعض الوسائل احلسية لتوضيح معاين   ١٥

١٦  
معــان و يـدرب األطفــال علــى اســتخراج األبيـات الدالــة علــى أفكــار 

  . من خالل النص األديب بعينها
٩٦  ٢٤%  

  %٩٢  ٢٣  . الثانوية يف النص األديبو حيدد األفكار الرئيسة   ١٧

  %٨٠  ٢٠  . يقسم النص األديب إىل وحدات فكرية  ١٨

 %٨٤ ٢١  . الفكرة الرئيسة للنص األديبيطلب إىل األطفال حتديد   ١٩

٢٠  
، يطلـــــب إىل األطفـــــال اختيـــــار بيـــــت أعجـــــبهم مـــــن الـــــنص األديب

  . سبب اختيارهم لهو 
٩٦  ٢٤%  

 %٨٨ ٢٢  . يدرب األطفال على شرح النص األديب بيتاً بيتاً   ٢١
 %٨٤ ٢١  . يطلب إىل األطفال حتديد املغزى من النص األديب  ٢٢

  %٦٤  ١٦  . البيانية يف النص األديبيستنتج الصور   ٢٣

٢٤  
ــــة مــــن  لألطفــــاليوضــــح  ــــه قريب ــــة باســــتخدام أمثل الصــــور البياني
  .مستويام

٩٢  ٢٣%  
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  )٨(تابع جدول رقم 

التكرارات والنسب المئوية آلراء المحكمين حول مهارات تنفيذ دروس أدب 

  .األطفال في الصفوف العليا من المرحلة االبتدائية

  ا�&�رارات  ا���Cرة  م  ا�� �ل
 	�
ا��
  ا��3و�	

  

٢٥  
يطلب إىل األطفال ترتيب بيت شـعري مـن خـالل عبـارات معطـاة 

  .هلم
٨٠  ٢٠%  

٢٦  
ــــز املناســــبة لألطفــــال؛ لــــإلدالء بــــآرائهم  يســــتخدم أســــاليب التحفي

  . حول النص األديب، وبتفاعل معها
٩٢  ٢٣%  

  %٩٦  ٢٤  . األديبيدرب األطفال على استنتاج القيم الشائعة يف النص   ٢٧

٢٨  
يعـــــزز مفهـــــوم التعـــــاون واملشـــــاركة يف نفـــــوس األطفـــــال مـــــن خـــــالل 

  . تقسيمهم إىل جمموعات مصغرة
٧٦ ١٩% 

 %٧٢ ١٨  . إلقاء جيداً النص األديب  إلقاءيطلب إىل األطفال   ٢٩
  

يف الصفوف  األطفاليتضح أن مهارات التنفيذ لدرس أدب  )٨(ن خالل اجلدول رقم م
أعلى من احملك الذي  معظمها بقياملئوية إال أا  هانسبت يف تفاوتدائية املرحلة االبت من العليا

وبعد الرجوع إىل سعادة املشرف على الرسالة فقد متت  .% ) ٨٥( ، و هو  وضعه الباحث
وبذلك توصلت الدراسة إىل ، اليت اقرتحها احملكمون املوافقة على التعديالت و اإلضافات 

، يف الصفوف العليا من املرحلة االبتدائية األطفالت الالزمة لتنفيذ لدرس أدب حتديد املهارا
اليت استخدمها الباحث ومت  وجرى رصدها يف بطاقة املالحظة، مهارة )٢٤(اليت بلغ عددها و 

  : التايل وترتيبها على النح

    . يستخدم أساليب يئة شائقة جتذب انتباه التالميذ للنص األديب - ١
       . الدرس السابق بالدرس األديب الالحقيربط خربات  - ٢
   . ُحيسن توظيف التقنيات التعليمية يف عرض النصوص األدبية - ٣
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         . يلقي النص األديب إلقاًء جيداً  - ٤
   . .يدرب األطفال على مالحظة النطق وحسن األداء أثناء االستماع - ٥
       . يدرب األطفال على اكتشاف األخطاء وتصويبها - ٦
   . يطبق إسرتاتيجية تصحيح األخطاء يف إلقاء األطفال للنص األديب - ٧
   . يطرح أسئلة تفصيلية توضح فكرة النص األديب ومعناه بشكل عام - ٨
         . يربز نواحي اجلمال يف النص األديب - ٩
         . يستخدم أساليب التعزيز املناسبة -١٠
       . يدرب األطفال على اإلنشاد بشكل فردي ومجاعي -١١
   . يستخدم اسرتاتيجيات متعددة للوصول إىل املعاين املنشودة -١٢
 . يستعني ببعض الوسائل والتقنيات املناسبة لتوضيح معاين املفردات -١٣
     . يعاجل املفردات والرتاكيب الصعبة مبشاركة تالميذه -١٤
يدرب األطفال على استخراج األبيات الدالة على أفكار ومعان بعينها من خالل  -١٥

 . النص األديب
       . حيدد األفكار الرئيسة والثانوية يف النص األديب -١٦
 . يساعد األطفال على اختيار أجود أبيات النص األديب مصحوبا بالتعليل املناسب -١٧
       . يدرب األطفال على شرح النص األديب بيتاً بيتاً  -١٨
 . يستخدم أساليب التحفيز املناسبة لألطفال؛ لإلدالء بآرائهم حول النص األديب -١٩
      . ألطفال على استنتاج القيم املضمنة يف النص األديبيدرب ا -٢٠
    . يشجع األطفال على الربط اهلادف بني النص األديب ومواقف احلياة -٢١
       . حيرص على إشراك األطفال يف املوقف التعليمي -٢٢
   . يراعي الفروق الفردية بني األطفال عند توزيع األنشطة التعليمية -٢٣
 .وع اللغة العربية األخرى ربطا حيقق تكامل اللغة العربيةيربط الدرس األديب احلايل بفر  -٢٤
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التكرارات والنسب املئوية آلراء احملكمني حول مهارات التقومي ) ٩(كما يوضح اجلدول رقم 
  . لتدريس أدب األطفال يف الصفوف العليا من املرحلة االبتدائية

  )٩(جدول رقم 

التكرارات والنسب المئوية آلراء المحكمين حول مهارات تقويم دروس أدب األطفال 
  . في الصفوف العليا من المرحلة االبتدائية

  ا�&�رارات   ا���Cرة  م  ا�� �ل
 	�
ا��
  ا��3و�	

 ً�����
 :

ا�&Oو�م
  

 %٨٨ ٢٢  . يطبق أنواع التقومي املختلفة أثناء تقدمي النص األديب  ١

٢  
يطــــرح أســــئلة ســــابرة؛ للكشــــف عــــن مســــتويات األطفــــال قبــــل 

  . الدرس
٩٢  ٢٣%  

  %٩٢  ٢٣  . يستخدم أساليب متنوعة يف التقومي النهائي للدرس األديب  ٣

  %٨٠  ٢٠  . يستخدم أدوات تقوميية مناسبة  ٤

٥  
كتابيــا، شــفويا، (ينــوع يف اســتخدام أدوات تقــومي الــنص األديب 

  ).أدائيا
٩٢  ٢٣%  

٦  
يف ضــوء  أسـئلة عــن الـنص األديب ومــا يتضـمنه مــن معـانٍ يطـرح 

  .األهداف
٩٦  ٢٤%  

 %١٠٠ ٢٥  . يطرح أسئلة تقوميية تراعي الفروق الفردية لألطفال  ٧

٨  
يطرح أسئلة تقوميية شاملة ملستويات األهداف السلوكية للـنص 

  . األديب
٩٢  ٢٣%  

  %٩٢  ٢٣  . جيري تقومياً بنائياً بعد كل جزء من أجزاء الدرس األديب  ٩

 %١٠٠ ٢٥  . يشخص أخطاء األطفال ويصححها  ١٠

  %٩٢  ٢٣  . يشخص نقاط القوة والضعف لدى األطفال  ١١
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  )٩(تابع جدول رقم 

التكرارات والنسب المئوية آلراء المحكمين حول مهارات تقويم دروس أدب األطفال في 
   .العليا من المرحلة االبتدائية الصفوف

  ا�&�رارات   ا���Cرة  م  ا�� �ل
 	�
ا��
  ا��3و�	

 ً�����
 :

ا�&Oو�م
  

١٣  
يشـــــجع األطفـــــال علـــــى تقـــــومي تعلمهـــــم بأنفســـــهم، ولبعضـــــهم 

  .اآلخر
٩٦  ٢٤%  

١٤  
ـــــــوع يف اســـــــتخدم األنشـــــــطة التقومييـــــــة  ـــــــاً، وعالجيـــــــاً، (ين وقائي

  ).وإثرائياً 
٩٦  ٢٤%  

  %٩٦  ٢٤  . يقدم برامج عالجية لألطفال الضعيفني لغويا  ١٥

١٦  
يشـــجع األطفـــال علـــى إبـــداء رأيهـــم ومشـــاعرهم حنومـــا مارســـوه 

  . يف مواقف ونشاطات التعلم
٨٨ ٢٢% 

  %٩٢  ٢٣  . يفعل نتائج التقومي يف حتسني أدائه يف تدريس النص األديب  ١٧

  %٩٦  ٢٤  . يوظف نتائج التقومي لتحقيق التغذية الراجعة لألطفال  ١٨

 %١٠٠ ٢٥  . األديب للنص واستيعام الفهم على األطفال قدرات يقيس  ١٩

  %٩٢  ٢٣  .يستخدم ملف االجناز يف تقومي أداء األطفال .  ٢٠

 

  

يف الصفوف  األطفاللدرس أدب  التقومييتضح أن مهارات  )٩(ن خالل اجلدول رقم م
أعلى من احملك الذي  معظمها بقياملئوية إال أا  هانسبت يف تفاوتدائية من املرحلة االبت العليا

  . % ) ٨٥( ، و هو  وضعه الباحث

وبعد الرجوع إىل سعادة املشرف على الرسالة فقد متت املوافقة على التعديالت و اإلضافات ، 
يف الصفوف  األطفالالالزمة لتقومي درس أدب  وبذلك توصلت الدراسة إىل حتديد املهارات
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 وجرى رصدها يف بطاقة املالحظة، مهارة )١٧(اليت بلغ عددها ، و العليا من املرحلة االبتدائية
  : التايل واليت استخدمها الباحث ومت ترتيبها على النح

          . يطبق أنواع التقومي املختلفة أثناء عرض النص األديب  - ١

  . يطرح أسئلة عامة؛ للكشف عن مستويات األطفال قبل الدرس - ٢
        . جيري تقومياً بنائياً بعد كل جزء من أجزاء الدرس األديب - ٣
  .يستخدم أساليب متنوعة يف التقومي النهائي للدرس األديب  - ٤
   ).كتابيا، شفويا، أدائيا(ينوع يف استخدام أدوات تقومي النص األديب  - ٥
 . يف ضوء األهداف احملددة ديب وما يتضمنه من معانٍ النص األ علىيطرح أسئلة  - ٦
 . األديب النص واستيعاب الفهم على األطفال قدرات يقيس  - ٧
        . يطرح أسئلة تقوميية تراعي الفروق الفردية بني األطفال - ٨
    . طرح أسئلة تقوميية شاملة االت األهداف السلوكية للنص األديب - ٩

          . اليشخص نقاط القوة والضعف لدى األطف -١٠
        . يفّعل استخدام التقومي الذايت وتقومي األقران -١١
    ).وقائياً، وعالجياً، وإثرائياً (ينوع يف استخدم األنشطة التقوميية  -١٢
    . يقدم برامج عالجية ملعاجلة الضعف اللغوي لدى األطفال -١٣
يشجع األطفال على إبداء آرائهم ومشاعرهم حنوما مارسوه يف مواقف ونشاطات  -١٤

  . التعلم
      . يفعل نتائج التقومي يف حتسني أدائه يف تدريس النص األديب -١٥
      . يوظف نتائج التقومي لتحقيق التغذية الراجعة لألطفال -١٦
       . يستخدم ملف االجناز يف تقومي األداء األديب لألطفال -١٧
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  : اإلجابة عن السؤال الثانينتائج : ثانيا  
ات تمكن معلمي اللغة العربية من مهار ما مستوى : ونصه الثاينلسؤال لإلجابة عن ا - ١

و  و تنفيذاً  ، تخطيطاً س أدب األطفال في المرحلة االبتدائية بمدينة الرياض يدر ت
 ؟ تقويماً 

عددهم و  طبق الباحث بطاقة املالحظة على عينة عشوائية من معلمي اللغة العربية
مت و ، أدب األطفال درسو التنفيذ  و التقومي لتخطيط الور احفيما خيتص مب، معلما )٤٥(

االحنرافات املعيارية ملستوى متكن و املتوسطات احلسابية و ، النسب املئويةو حساب التكرارات 
مث رتبت من األعلى ، تدريس أدب األطفال معلمي اللغة العربية من كل مهارة من مهارات 

التوزيع التكراري  يوضح )١٠(اجلدول و ، متكنا إىل األقل متكنا وفقا لقيمة املتوسط احلسايب هلا
واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة متكن معلمي اللغة العربية من مهارات 

  . التخطيط لدرس أدب األطفال
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  )١٠(34ول ر/. 
اQRBزTI اGRB@اري وا9OPQRFBت ا9NKB?<= واKLM@ا9Jت اAFB<9ر3B =IرEFDA; <GFH =4 اCDB= اAB@?<= ;> ;:9رات 

Bا V>OWRB9ض  3رسI@Bا =ZI3F? =>[3اR?Mا =D\@FBا EJ 9>DABف اQ^_DB ط^9لa٤٥=ن (أدب ا(  
 

  +*#رات ()ط�ط درس أدب ا%ط$#ل

  :در12 (+0ن ا,+/.+�ن +ن ا,+*#رات 

  �4ر +(+0ن  +(و�ط1  #3,�1

  ا,+(و�ط
  ا567راف

  ا,+/�#ري

(ر(�ب ا,+*#رة 
و89#  ا,$رد�1

  ,+(و�ط*#
  در12

    ا,(+0ن
  ا,()ط�ط+*#رة  % ت % ت % ت

ا,و�#;ل ا,(/.�+�1 ا,+6#�:1  5دد� - ١٠
  .ا%د:= ,ط:�/1 ا,+و<ف ا,(/.�+= وأھداف ا,درس

٠١  ٠.٦٢٦  ٢.٥١  ٦.٧  ٣  ٣٥.٦  ١٦  ٥٧.٨  ٢٦ 1�,#3  

ا,+6#�:1 ,(�85ق ا,طرق  �)(#ر - ٠٥
  .أھداف ا,درس ا%د:=

٠٢ ٠.٦٦١ ٢.٥١ ٨.٩ ٤ ٣١.١ ١٤ ٦٠.٠ ٢٧ 1�,#3  

ا%�;.1 ا,(= (�8س (85ق  �Aوغ - ١٢
  .ا%ھداف

٠٣  ٠.٨١٥  ٢.٤٧  ٢٠.٠  ٩  ١٣.٣  ٦  ٦٦.٧  ٣٠ 1�,#3  

اC6%ط1 ا,(/.�+�1 ا,+ر0زة B.3  �5دد - ٠٧
  .+C#ر10 ا%ط$#ل 9= ا,+و<ف ا,(/.�+=

  +(و�ط1  ٠٤  ٠.٦٣٦  ٢.٢٢  ١١.١  ٥  ٥٥.٦  ٢٥  ٣٣.٣  ١٥

ا,+ر1�.5 (8و�م ا,�5دد أ�#,�ب  - ١١
  .+�(و�#ت ا,(F+�ذ+6#�:1 ,وا,)(#+�1 ا,

  +(و�ط1  ٠٥  ٠.٩٢٧  ٢.٢٢  ٣٣.٣  ١٥  ١١.١  ٥  ٥٥.٦  ٢٥

إ,B  ا,(= (*دف ا%د:�5�1دد اC6%ط1  - ٠٨
  .ا,+*#رات ا,.Hو�1 1�+6(

  +(و�ط1 ٠٦  ٠.٧٧٧  ٢.١٨  ٢٢.٢  ١٠  ٣٧.٨  ١٧  ٤٠.٠  ١٨

�5دد اC6%ط1 ا,(/.�+�1 ا,+1885  - ٠٦
  .%ھداف ا,درس ا%د:=

  +(و�ط1 ٠٧ ٠.٧٤٥ ٢.١١ ٢٢.٢ ١٠ ٤٤.٤ ٢٠ ٣٣.٣ ١٥

�5.ل ا,+5(وى ,(5د�د ا,+$#ھ�م  - ٠١
  .وا,�8م وا7(2#ھ#توا,+*#رات 

  +(و�ط1 ٠٨ ٠.٩٢٩ ٢.٠٠ ٤٢.٢ ١٩ ١٥.٦ ٧ ٤٢.٢ ١٩

+را�3#ً �5دد ا%ھداف ا,�.و1�0  - ٠٣
  .(6و3*#

  +(و�ط1  ٠٩ ٠.٤٧٥ ١.٩٦ ١٣.٣ ٦ ٧٧.٨ ٣٥ ٨.٩ ٤

,/رض أ�.وب ا,(*�;1 ا,+6#�ب  �5دد - ٠٤
  .ا,6ص ا%د:=

  +(و�ط1  ١٠ ٠.٨٠٤ ١.٨٩ ٣٧.٨ ١٧ ٣٥.٦ ١٦ ٢٦.٧ ١٢

�5دد ا,وا2:#ت ا,+6ز,�1 ا,(= (6+=  - ١٣
  .ا,+*#رات ا%د:�1 ,دى ا,(F+�ذ

  �4ر +(+0ن  ١١ ٠.٧٥٧ ١.٥١ ٦٤.٤ ٢٩ ٢٠.٠ ٩ ١٥.٦ ٧

  �4ر +(+0ن  ١٢ ٠.٤٧١ ١.٢٢ ٨٠.٠ ٣٦ ١٧.٨ ٨ ٢.٢ ١  .�5دد +(ط.:#ت ا,(/.م ا,�#:18 - ٠٢

�5دد أC6ط1 إNرا;�1؛ ,(/ز�ز (/.م  - ٠٩
  .ا,(F+�ذ

  �4ر +(+0ن  ١٣  ٠.٣٥٨  ١.٠٩  ٩٣.٣  ٤٢  ٤.٤  ٢  ٢.٢  ١

+/دل 3#م در12 ا,(+0ن ا,0.= ,+/.+= ا,.1H ا,/ر:�1 +ن +*#رات ا,()ط�ط ,(در�س أدب ا%ط$#ل  - ١
  9= ا,+ر1.5 ا7:(دا;�1

  +(و�ط1  - ٠.٣٥ ١.٩٩

ختطيط  اتمهارة من مهار النظر إىل متوسطات متكن معلمي اللغة العربية من كل ب
وفق مقياس ) ٠٩,١ - ٥١,٢(جند أا تراوحت بني ) ١٠(يف اجلدول  درس أدب األطفال

   .التدرج الذي حدده الباحث
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من مهارات ختطيط درس أدب األطفال ا أن هناك ثالث) ١٠(وتبني من اجلدول رقم 
ن  إحيث ؛ على متوسطات تدل على متكن معلمي اللغة العربية منها بدرجة عالية حصلتقد 

الوسائل التعليمية املناسبة لطبيعة املوقف التعليمي وأهداف حيدد  " )١٠(كال من املهارة رقم 
، ".خيتار الطرق املناسبة لتحقيق أهداف الدرس األديب"  )٠٥(املهارة رقم و ، . "الدرس األديب

حصلت على متوسطات " . يصوغ األسئلة اليت تقيس حتقق األهداف"  )١٢(املهارة رقم و 
حرص معلمي اللغة وهذا يدل على  )٢ ,٤٧ – ٥١,٢ – ٥١,٢(هي على التوايل ، مرتفعة

األطفال وذلك باالستعانة بالوسائل التعليمية املناسبة لتحقيق أدب العربية على إجناح درس 
حتقق  الطريقة التدريسية املناسبة يف ضوء األسئلة اهلادفة لقياساختيار  نباإىل جه أهداف

األسئلة املصاغة يف خطط معلمي يضيف الباحث إىل أن و ، أهداف تدريس أدب األطفال
اللغة العربية لتدريس أدب األطفال جاءت يف جمملها مركزة على األهداف املعرفية مبستوياا 

  . يليها األهداف النفس حركية كل كبري مث األهداف الوجدانيةالدنيا بش

فقد  )٠٤ – ٠٣ -٠١ - ٠٦ – ٠٨ -١١ – ٠٧(أما املهارات ذات األرقام 
حصلت على متوسطات تدل على متكن معلمي اللغة العربية منها بدرجة متوسطة عند 

حيدد األنشطة التعليمية املركزة "  )٠٧(فقد حصلت املهارة رقم ، ختطيطهم درس أدب األطفال
ضمن درجة التمكن  )٢٢,٢(متوسط أعلى على ." على مشاركة األطفال يف املوقف التعليمي

حيدد أساليب التقومي املرحلية واخلتامية املناسبة ) " ١١(وحصلت املهارة رقم  .املتوسطة
حيدد األنشطة ) " ٠٨(حصلت املهارة رقم و  .)٢٢,٢(على متوسط ." ملستويات التالميذ

حصلت املهارة  كما .)١٨,٢(على متوسط " . املهارات اللغوية األدبية اليت دف إىل تنمية
 .)١١,٢(على متوسط " . التعليمية احملققة ألهداف الدرس األديبحيدد األنشطة "  )٠٦(رقم 

" . االجتاهاتو املهارات والقيم و حيلل احملتوى لتحديد املفاهيم "  )٠١( حصلت املهارة رقمو 
. حيدد األهداف السلوكية مراعيًا تنوعها"  )٠٣(حصلت املهارة رقم و  .)٠٠,٢(على متوسط 

حيدد أسلوب التهيئة املناسب لعرض "  )٠٤(حصلت املهارة رقم و  .)٩٦,١(على متوسط " 
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وعلى رغم ما لتحديد أسلوب التهيئة من أمهية بالغة يف ) ٨٩,١(على متوسط " . النص األديب
األطفال إال أا نالت أقل  إجناح العملية التعليمية من خالل جذب انتباه التالميذ لدرس أدب

وعي معلم اللغة تدين إىل  وقد يعود ذلك، ضمن فئتها من بني املتوسطات احلسابيةدرجة 
وهذا ما أكدته دراسة أمساء الشريف ، العربية بأمهية حتديد أسلوب التهيئة لعرض النص األديب

من عينة الدراسة من معلمي اللغة العربية يهملون حمور التهيئة يف % ٤٣إىل أن  )م١٩٩٣(
وعلى الرغم من ذلك إال أن بعض الدراسات دلت على اهتمام معلمي اللغة  .تدريس الشعر

تؤكد  )م٢٠٠٣( السالمي العربية لتحديد أسلوب التهيئة املناسب لعرض النص األديب فدراسة 
وقد يعود  .أن أداء معلمي اللغة العربية يف جمال التمهيد لدرس أدب األطفال كان حسنا

اختالف بيئات تطبيقها و عن األخرى  ف طبيعة كل دراسةاالختالف يف النتائج إىل اختال
يف  طفالوعي معلمي اللغة العربية بأمهية إشراك األ من جانب آخر لوحظو  .اأهدافهو زمنها و 

تركزت على إلقاء األطفال للنص األديب إلقاء  وقد، يهميف نقل أثر التعلم إل األنشطة التعليمية
 طفالشرح املفردات الصعبة مبشاركة األو  ،شرح النص األديب وأحيانا املساعدة يف، مجاعياو فرديا 

أساليب أكثر الباحث  كما رصد،  إنشاء مجل مفيدة منها وذلك باالستعانة بالكتاب املدرسيو 
، املالحظةو ، الواجبات املنزليةو ، التمارين الصفيةو ، املناقشةو احلوار  :وهي كالتايل حتديداً التقومي 

  . حتديداً بشأن أكثر األساليب التقوميية ) هـ١٤٢٤(تفق مع دراسة آل معيض ي اوهذ

فقد حصلت على متوسطات حسابية تدل  )٠٩، ٠٢، ١٣(أما املهارات ذات األرقام 
حصلت  حيث ، على عدم متكن معلمي اللغة العربية من مهارات ختطيط درس أدب األطفال

على "  .حيدد الواجبات املنزلية اليت تنمي املهارات األدبية لدى التالميذ"  )١٣(املهارة رقم 
على " . حيدد متطلبات التعلم السابقة"  )٠٢(املهارة رقم وحصلت  .)٥١,١(متوسط حسايب 

لتعزيز تعلم ؛ حيدد أنشطة إثرائية"  )٠٩( املهارة رقم حصلتو  .)٢٢,١(متوسط حسايب 
ما لتحديد األنشطة اإلثرائية من أمهية   على الرغمو  .)٠٩,١(على متوسط حسايب " . التالميذ

والبقية ركزت ، إال أنه أمهلت نسبة كبرية من املعلمني حتديدها، كربى يف تعزيز تعليم التالميذ
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مل يالحظ الباحث اهتماما و  .ميذ على اإلذاعة املدرسية فقطحتديد أنشطتها اإلثرائية للتال
وإن ، معلمي اللغة العربية بتحديد الواجب املنزيل يف مناذج اخلطط التدريسية لديهمواضحا من 

كتابته وتسميعه يف احلصة و وجد لدى بعض املعلمني فقد متثلت الواجبات بقراءة النص األديب 
أن نسبة من معلمي اللغة العربية أيضا الحظ و  .حبل مترين واحد فقط طفالتكليف األو أ ،التالية

إال أن أسئلة التمهيد يف مناذج ، متطلبات التعلم السابقة من خالل أسئلة التمهيدحيددون 
السالمي وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  .صرة جدا ال تتعدى السؤالني فقط التخطيط خمت

  . )م٢٠٠٣(

وبالنظر إىل املتوسط العام ملستوى متكن معلمي اللغة العربية من مهارات ختطيط درس أدب 
تدين مستوى معلمي اللغة وهذا يشري إىل ، )٩٩,١( فإن القيمة جاءت متوسطة عنداألطفال 

مع ما النتيجة تفق تو ، يف املرحلة االبتدائية العربية من مهارات ختطيط درس أدب األطفال
متكن معلمي اللغة العربية من  تدين مستوى أشارت إليه الدراسة يف إطارها النظري من تصور يف

، )م٢٠٠٣( السالمي ما أشارت إليه دراسة وكذلك مع ،  األدبختطيط درس مهارات 
، )هـ١٤٢٤(الزهراين و ، )م٢٠٠٣(السالمي و ، )هـ ١٤٢٣(العثيمني و ، )هـ١٤١٧(املعيقل و 
ويرى الباحث أن أسباب تدين مستوى معلمي اللغة العربية من مهارات . )م٢٠٠٩(السامل و 

 نتائج دراسةأدب األطفال قد تعود إىل ضعف يف إعدادهم ، حيث أشارت  ختطيط درس
 وجود ضعف يف منهج مقرر أدب األطفال يف كليات إعداد املعلمنيإىل ) هـ١٤٢٣(اخلضريي 
، و أنه مل خيصص  ملقرر  وسائطهو من اإلحاطة بأدب الطفل  معلمي اللغة العربية يف متكني

، وذلك ضمن اخلطة الدراسية اخلاصة بإعداد معلم أدب األطفال سوى ساعة واحدة فقط 
  .يبهم يف هذا اجلانب أثناء اخلدمةاللغة العربية يف كليات إعداد املعلمني ، باإلضافة إىل قلة تدر 

تنفيذ درس أدب األطفال  اتمستوى تمكن معلمي اللغة العربية من مهار لأما بالنسبة 
املتوسطات و ، النسب املئويةو مت حساب التكرارات  فقد في المرحلة االبتدائية بمدينة الرياض

االحنرافات املعيارية ملستوى متكن معلمي اللغة العربية من كل مهارة من مهارات و  ،احلسابية
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مث رتبت من األعلى متكنا ، يف الصفوف العليا من املرحلة االبتدائية األطفالدرس أدب  تنفيذ
  . يوضح ذلك) ١١(اجلدول و ، احلسايب هلاإىل األقل متكنا وفقا لقيمة املتوسط 
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  )١١(2دول ر<م 

أدب  درس (6$�ذ+ن +*#رات  1 ,در12 (+0ن +/.+= ا,.1H ا,/ر:�1ا,+/�#ر� #تا,(وز�Q ا,(0راري وا,+(و�ط#ت ا,�5#:�1 وا567را9 
  : )٤٥=ن (.A$وف ا,/.�# 9= ا,+ر1.5 ا7:(دا;�1 :+د�16 ا,ر�#ض , ا%ط$#ل

  

  ا%ط$#ل +*#رات (6$�ذ درس أدب

  :در12 (+0ن ا,+/.+�ن +ن ا,+*#رات 

  +(و�ط1  #3,�1
�4ر 
  ا,+(و�ط  +(+0ن

  ا567راف

  ا,+/�#ري

(ر(�ب 
ا,+*#رة 

و<N# ا,$رد�1 
  ,+(و�ط*#

  در12

  ا,(+0ن 

ا,(6$�ذ  ة+*#ر % ت % ت % ت

�Q2C ا%ط$#ل B.3 ا,ر:ط ا,*#دف :�ن  - ٢١
  . ا,6ص ا%د:= و+وا<ف ا,�5#ة

٠١  ٠.٥٨٩  ٢.٧١  ٦.٧  ٣  ١٥.٦  ٧  ٧٧.٨  ٣٥  1�,#3  

٢٠ -  16+S+,ا�(6(#ج ا,�8م ا B.3 درب ا%ط$#ل�
  . 9= ا,6ص ا%د:=

٠٢  ٠.٦١٨  ٢.٦٠  ٦.٧  ٣  ٢٦.٧  ١٢  ٦٦.٧  ٣٠ 1�,#3  

�/#,U ا,+$ردات وا,(را�0ب ا,TC+: 1:/A#ر10  - ١٤
  . (F+�ذه

٠٣  ٠.٦٢١  ٢.٥٨  ٦.٧  ٣  ٢٨.٩  ١٣  ٦٤.٤  ٢٩  1�,#3  

�5رص B.3 إCراك ا%ط$#ل 9= ا,+و<ف  - ٢٢
  . ا,(/.�+=

٠٤  ٠.٥٨٨  ٢.٥٣  ٤.٤  ٢  ٣٧.٨  ١٧  ٥٧.٨  ٢٦  1�,#3  

�طTTرح أ��TTA$) 1.;TT.�1 (وTT09 WTTSرة ا,6TTص  - ٠٨
  . ا%د:= و+/6#ه :0Cل 3#م

٠٥  ٠.٦٩٤  ٢.٥٣  ١١.١  ٥  ٢٤.٤  ١١  ٦٤.٤  ٢٩ 1�,#3  

 3#,�1  ٠٦  ٠.٦٤٥  ٢.٣٦  ٨.٩  ٤  ٤٦.٧  ٢١  ٤٤.٤  ٢٠  . ��()دم أ�#,�ب ا,(/ز�ز ا,+�#6:1 - ١٠

��()دم أ�#,�ب ا,(5$�ز ا,+X, 1:�#6ط$#ل؛  - ١٩
  . ,]د7ء :Yرا;*م 5ول ا,6ص ا%د:=

٠٧  ٠.٦٧٩  ٢.٣٦  ١١.١  ٥  ٤٢.٢  ١٩  ٤٦.٧  ٢١ 1�,#3 

 T�5ن+5Fظ1T ا,6طTق و BT.3ا%ط$#ل  �درب - ٠٥
  . ا%داء أ6N#ء ا�7(+#ع

 +(و�ط1  ٠٨ ٠.٦٧٤ ٢.٣٣ ١١.١ ٥ ٤٤.٤ ٢٠ ٤٤.٤ 

�TTدرب ا%ط$TT#ل BTT.3 ا^TTC6#د :0TTCل TT9ردي  - ١١
  . و2+3#=

 +(و�ط1  ٠٩  ٠.٨٤٨  ٢.٣١  ٢٤.٤  ١١  ٢٠.٠  ٩  ٥٥.٦  ٢٥

�درب ا%ط$#ل C B.3رح ا,6ص ا%د:= :�(#ً  - ١٨
 ً#)�: .  

 +(و�ط1  ١٠  ٠.٧٥٧  ٢.٢٩  ١٧.٨  ٨  ٣٥.٦  ١٦  ٤٦.٧  ٢١

 +(و�ط1  ١١ ٠.٧٨٧ ٢.٢٩ ٢٠.٠ ٩ ٣١.١ ١٤ ٤٨.٩ ٢٢  . �2داً  �.8= ا,6ص ا%د:= إ,8#ءً  - ٠٤

إ,T8#ء (W�5A ا%)ط#ء T9=  إ�(را(��1�2ط:ق  - ٠٧
  . .6ص ا%د:=ا%ط$#ل ,

 +(و�ط1  ١٢  ٠.٥٧٦  ٢.١٨  ٨.٩  ٤  ٦٤.٤  ٢٩  ٢٦.٧  ١٢

(*�;TTT2) 18;#TTTC 1TTTذب اTTT:)6#ه  ��TTT()دم أ�TTT#,�ب - ٠١
  . ا,(F+�ذ ,.6ص ا%د:=

 +(و�ط1  ١٣ ٠.٧٤٧ ٢.١٨ ٢٠.٠ ٩ ٤٢.٢ ١٩ ٣٧.٨ ١٧

٢٤ -  1H.,ر:ط ا,درس ا%د:= ا,5#,= :$روع ا�
  . ا,/ر:�1 ا%)رى ر:ط# �85ق (0#+ل ا,.1H ا,/ر:�1

 +(و�ط1 ١٤ ٠.٨٦٠ ٢.١٨ ٢٨.٩ ١٣ ٢٤.٤ ١١ ٤٦.٧ ٢١
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  )١١(2دول ر<م 

أدب  درس (6$�ذ+ن +*#رات  1 ,در12 (+0ن +/.+= ا,.1H ا,/ر:�1ا,+/�#ر� #تا,(وز�Q ا,(0راري وا,+(و�ط#ت ا,�5#:�1 وا567را9 
  : )٤٥=ن (.A$وف ا,/.�# 9= ا,+ر1.5 ا7:(دا;�1 :+د�16 ا,ر�#ض , ا%ط$#ل

  

  ا%ط$#ل +*#رات (6$�ذ درس أدب

  :در12 (+0ن ا,+/.+�ن +ن ا,+*#رات 

  +(و�ط1  #3,�1
�4ر 
  ا,+(و�ط  +(+0ن

  ا567راف

  ا,+/�#ري

(ر(�ب 
ا,+*#رة 

و<N# ا,$رد�1 
  ,+(و�ط*#

  در12

  ا,(+0ن 

ا,(6$�ذ  ة+*#ر % ت % ت % ت

�را3= ا,$روق ا,$رد�1 :�ن ا%ط$#ل 63د  - ٢٣
  . (وز�Q اC6%ط1 ا,(/.�+�1

 +(و�ط1  ١٥  ٠.٧٠٦  ٢.١٦  ١٧.٨  ٨  ٤٨.٩  ٢٢  ٣٣.٣  ١٥

١٢ -  BTT,ول إTTAددة ,.وTT/)+ را(��2#ت)TTدم ا�()TT��
  . ا,+C6ودة ا,+/6#=

 +(و�ط1  ١٦  ٠.٦٦١  ٢.١٣  ١٥.٦  ٧  ٥٥.٦  ٢٥  ٢٨.٩  ١٣

ا%)طTTTT#ء  �TTTTدرب ا%ط$TTTT#ل BTTTT.3 اTTTTC)0#ف - ٠٦
  . و(Aو�:*#

 +(و�ط1  ١٧  ٠.٦٦٨  ٢.٠٩  ١٧.٨  ٨  ٥٥.٦  ٢٥  ٢٦.٧  ١٢

 +(و�ط1  ١٨  ٠.٦١٨  ٢.٠٧  ١٥.٦  ٧  ٦٢.٢  ٢٨  ٢٢.٢  ١٠  . �:رز 6وا5= ا,2+#ل 9= ا,6ص ا%د:= - ٠٩

 وا,(TT�68#ت ا,+TT��1:TT�#6(/�ن :TT:/ض ا,و�TT#;ل  - ١٣
  . ,(وW�S +/#6= ا,+$ردات

 +(و�ط1 ١٩  ٠.٧٢٠  ٢.٠٧  ٢٢.٢  ١٠  ٤٨.٩  ٢٢  ٢٨.٩  ١٣

9= ا,6ص  �5دد ا%09#ر ا,ر;��1 وا,N#6و�1 - ١٦
  . ا%د:=

 +(و�ط1 ٢٠  ٠.٧٠٦  ٢.٠٤  ٢٢.٢  ١٠  ٥١.١  ٢٣  ٢٦.٧  ١٢

١٥ -  1T,ت ا,دا#T�:%راج ا()Tا� B.3 درب ا%ط$#ل�
  . +ن )Fل ا,6ص ا%د:= B.3 أ09#ر و+/#ن :/�6*#

 +(و�ط1  ٢١  ٠.٨٣٧  ١.٩٣  ٣٧.٨  ١٧  ٣١.١  ١٤  ٣١.١  ١٤

�5�ُن (وظ�ف ا,(�68#ت ا,(/.�+�T3 =T9 1Tرض  - ٠٣
  . ا,A6وص ا%د:�1

 +(و�ط1  ٢٢ ٠.٨٠٢ ١.٧٦ ٤٦.٧ ٢١ ٣١.١ ١٤ ٢٢.٢ ١٠

٠٢ -  =T:درس ا%دT,#: ر:ط ):رات ا,درس ا,�#:ق�
  . ا,5Fق

 +(و�ط1  ٢٣ ٠.٦٢٦ ١.٧١ ٣٧.٨ ١٧ ٥٣.٣ ٢٤ ٨.٩ ٤

��#3د ا%ط$#ل B.3 ا)(�#ر أ2ود أ:�#ت  - ١٧
  . ا,6ص ا%د:= +5Aو:# :#,(/.�ل ا,+6#�ب

٢٤  ٠.٧٢٣  ١.٤٢  ٧١.١  ٣٢  ١٥.٦  ٧  ١٣.٣  ٦  
�4ر 
  +(+0ن

9=  ا%ط$#ل+/دل 3#م در12 ا,(+0ن ا,0.= ,+/.+= ا,.1H ا,/ر:�1 +ن +*#رات ا,(6$�ذ ,(در�س أدب  - ٢
 ا,+ر1.5 ا7:(دا;�1

  +(و�ط1  - ٠.٣٣ ٢.١٧

  

درس  تنفيذ بالنظر إىل متوسطات متكن معلمي اللغة العربية من كل مهارة من مهارة
 وفق مقياس التدرج )٤٢,١ -٧١,٢(جند أا تراوحت بني ) ١١(أدب األطفال يف اجلدول 

   .الذي حدده الباحث

Q:#) 
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أدب أن هناك عشر مهارات من مهارات تنفيذ درس ) ١١(وتبني من اجلدول رقم 
؛ على متوسطات تدل على متكن معلمي اللغة العربية منها بدرجة عالية األطفال حصلت

مواقف و يشجع األطفال على الربط اهلادف بني النص األديب  " )٢١( حيث أن املهارة رقم
يدرب "  )٢٠(املهارة رقم  حصلتو  .)٧١,٢(بلغ متوسط أعلى على  حصلت" . احلياة

املهارة رقم و  .)٦٠,٢(على متوسط "  .املضمنة يف النص األديب ج القيماألطفال على استنتا 
املهارة و   .)٥٨,٢(على متوسط "  .الرتاكيب الصعبة مبشاركة تالميذهو  يعاجل املفردات"  )١٤(

 .)٥٣,٢(على متوسط "  .حيرص على إشراك األطفال يف املوقف التعليمي"  )٢٢(رقم 
على "  .معناه بشكل عامو يطرح أسئلة تفصيلية توضح فكرة النص األديب "  )٠٨(املهارة رقم و 

على متوسط " . يستخدم أساليب التعزيز املناسبة " )١٠(املهارة رقم و ،   )٥٣,٢(متوسط 
لإلدالء بآرائهم ؛ يستخدم أساليب التحفيز املناسبة لألطفال"  )١٩( املهارة رقمو ، )٣٦,٢(

من خالل ربطها مبواضيع حياتية م  وذلك، )٣٦,٢(متوسط على  " .حول النص األديب
باالستعانة ، التاريخ اإلسالميو األحاديث النبوية الشريفة و االستشهاد بالقرآن الكرمي و أ، طفلال

تقريب معاين كما يسهم معلمي اللغة العربية يف ،  نشطةأبتمارين الكتاب وما حيتوي عليه من 
شرح الكلمات الصعبة مفردة و سواء من خالل السياق أ التالميذإىل أذهان  املفردات الصعبة

، حرص معلمي اللغة العربية على إشراك األطفال يف املوقف التعليميوالحظ الباحث ، أحيانا
وحتفيز ، شرحهو ، لقاء النص األديب مجاعياإموقف : يف مواقف عدة منهاهذا احلرص متثل و 

وتوزيع ، ومن خالل متثيل النص األديب مام زمالئهماملشاركة أو للخروج من أماكنهم  طفالاأل
إىل جمموعات إلقائية وعمل  طفالن البعض اآلخر يقسم األأكما ،  طفالاألدوار بني األ

 هشب ومسابقات تشجيعية بني اموعات ألفضل جمموعة يلقي أفرادها النص إلقاء خاليا أ
الباحث سبب ذلك إىل  ويعز و ، يشاركون يف ذلك طفالإال أن قلة من األ خال من األخطاء

عن املشاركة  طفالاأل إحجامو ، املتميزين قرائياو املتفوقني  طفالاملعلمني على األبعض تركيز 
ز بعض املعلمني عن زمالئهم بتقسيم النص يمتكما ،  من الوقوع يف األخطاء أمام زمالئهم خوفاً 
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يف  املتمكنني طفالاختيار األو ، األديب إىل مقاطع عدة وإلقاؤها حسب موضوعها وفكرا
من جهة أخرى فقد الحظ الباحث استخدام بعض املعلمني و ، القراءة واإللقاء فرديا مث مجاعيا

منح و ، للسبورة وتوظيفها يف عملية حتفيز األطفال من خالل تسجيل إجابام على السبورة
شك فيه أثر كبري يف  وهذا مما ال، إشعال روح املنافسة لديهمو إجراء املسابقات و  الدرجات

حيث أن الطفل ذا األسلوب يعد مشاركا يف العملية التعليمية ال  نفوس األطفال وتشجيع هلم
   .مستقبال هلا فقط

 – ١٢ – ٢٣ – ٢٤ – ٠١ – ٠٧ – ٠٤ - ١٨ -١١ -٠٥(أما املهارات ذات األرقام 
على متوسطات تدل على  فقد حصلت) ٠٢ – ٠٣ – ١٥ – ١٦ – ١٣ - ٠٩ -٠٦-

فقد ، درس أدب األطفال تنفيذهممتكن معلمي اللغة العربية منها بدرجة متوسطة عند 
حسن األداء أثناء و يدرب األطفال على مالحظة النطق "  )٠٥(حصلت املهارة رقم 

يدرب األطفال على "  )١١(حصلت املهارة رقم و  .)٣٣,٢(على متوسط "  .االستماع
يدرب ) " ١٨(حصلت املهارة رقم و  .)٣١,٢(على متوسط " . مجاعيو اإلنشاد بشكل فردي 

حصلت املهارة رقم و  .)٢٩,٢(على متوسط " . األطفال على شرح النص األديب بيتًا بيتاً 
 )٠٧(حصلت املهارة رقم و   .)٢٩,٢(على متوسط " . يلقي النص األديب إلقاًء جيداً "  )٠٤(

على متوسط " . يطبق إسرتاتيجية تصحيح األخطاء يف إلقاء األطفال للنص األديب" 
يستخدم أساليب يئة شائقة جتذب انتباه التالميذ ) " ٠١(حصلت املهارة رقم و  .)١٨,٢(

يربط الدرس األديب "  )٢٤(حصلت املهارة رقم و  .)١٨,٢(على متوسط " . للنص األديب
 .)١٨,٢(على متوسط " . احلايل بفروع اللغة العربية األخرى ربطا حيقق تكامل اللغة العربية

 ".يراعي الفروق الفردية بني األطفال عند توزيع األنشطة التعليمية"  )٢٣(حصلت املهارة رقم و 
 ددة للوصولمتعيستخدم اسرتاتيجيات ) " ١٢(حصلت املهارة رقم و ، )١٦,٢(على متوسط 

 يدرب األطفال) " ٠٦(حصلت املهارة رقم و  .)١٣,٢(على متوسط " إىل املعاين املنشودة
) " ٠٩(حصلت املهارة رقم و  .)٠٩,٢(على متوسط  ". على اكتشاف األخطاء وتصويبها
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) " ١٣(حصلت املهارة رقم و  .)٠٧,٢(على متوسط "  .يربز نواحي اجلمال يف النص األديب
 .)٠٧,٢(على متوسط " . التقنيات املناسبة لتوضيح معاين املفرداتو يستعني ببعض الوسائل 

على متوسط " . الثانوية يف النص األديبو حيدد األفكار الرئيسة ) " ١٦(حصلت املهارة رقم و 
يدرب األطفال على استخراج األبيات الدالة على ) " ١٥(حصلت املهارة رقم و  .)٠٤,٢(

حصلت املهارة رقم و ، )٩٣,١(على متوسط " . لنص األديبمعان بعينها من خالل او أفكار 
على متوسط  ". يف عرض النصوص األدبية ُحيسن توظيف التقنيات التعليمية) " ٠٣(
 ". يربط خربات الدرس السابق بالدرس األديب الالحق) " ٠٢(حصلت املهارة رقم و  .)٧٦,١(

على الرغم من حصول مهارة حتديد أسلوب التهيئة املناسب لعرض و  )٧١,١(على متوسط 
إال أنه من الواضح ، )٨٩,١(يف جمال التخطيط بلغ متدن النص األديب على متوسط حسايب 

مما ، تأثريها على متكن معلم اللغة العربية من ربطه خلربات الدرس السابق بالدرس األديب احلايل 
درس أدب األطفال بالنسبة للمعلم يف متكنه من مهارات يدل على أمهية مرحلة التخطيط ل

صورتني يف  تدريب املعلمني لألطفال على اإللقاء على ركزت قد الحظ الباحثو  .تدريسه
، مينغتإلقاء خاليا من ال فقطبنفسه ملرة واحدة النص الصورة األوىل أن يلقي املعلم : الغالب

الصورة الثانية و ، إىل التوقف عندها اليت حتتاجالوقف عند الكلمات و  التقيد بضبط الكلماتو 
مث البدء ، معه األطفالمث يلقي النص مرة أخرى ويلقي ، أن يلقي املعلم بنفسه ملرة واحدة

 تهىل مشاركإإضافة ، ى مث الذين يلوممث األقل منهم مستو  باألطفال املتميزين يف اإلنشاد
 .باستخدام التقنيات التعليمية وذلك هلممث شرح املفردات الصعبة لألطفال عملية اإلنشاد 

 .اجلدير بالذكر أن تصحيح معلم اللغة العربية ألخطاء األطفال اللغوية يتم فوريا أثناء اإللقاء

، تعليمية أثناء تنفيذ الدرس ةلأكثر من وسيالحظ الباحث أن معلمي اللغة العربية يستخدمون و 
مث العروض التفاعلية من خالل ، استخداما الكتاب املدرسي يليه السبورة البيضاءكان أكثرها و 

وعرض الصور ، حيث يتم من خالهلا عرض األنشودة، يليها البطاقات التعليمية، احلاسب اآليل
من مث ربطها بالنص و ، وحتليلها، النفسي السائد فيها واليت تساعد األطفال على استنباط اجل
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كما الحظ ،  تقريبها إىل أذهامو أ، ة األطفال يف معاين املفردات الصعبةومناقش، األديب
الباحث أن معلمي اللغة العربية يستخدمون اسرتاتيجيات من شأا الوصول إىل املعاين املنشودة 

كما الحظ الباحث  .االشتقاقو ، التشبيهو  التضادو ، أكثرها استخداما السياقو ومن أمهها 
 الدرس األديب احلايل خالل ربط منبية على تكامل فروع اللغة العربية حرص معلمي اللغة العر 

كما كان ،  اإلمالءو حيث ركز املعلمون على فرعي قواعد اللغة العربية ، سابقبالدرس ال
اعتمادهم على ربط فروع اللغة العربية ببعضها على الكتاب املدرسي من خالل التمارين 

  . األسئلة ذات العالقة بفروع اللغة األخرىمن خالل طرح بعض و أ، التدريباتو 

يساعد األطفال على اختيار أجود أبيات النص األديب "  )١٧(ة رقم أما املهار 
دل على  )٤٢,١(بلغ متوسط حسايب أقل  فقد حصلت على  ". مصحوبا بالتعليل املناسب

علمي الصف الرابع عند الحظ الباحث أن م و ها ، عدم متكن معلمي اللغة العربية من
أكثر اهتماما بتنمية التذوق األديب لدى األطفال من  )لغيت اجلميلة(تدريسهم املنهج املطور 

؛ )احملفوظاتو القراءة ( السادس عند تدريسهم املنهجو اخلامس  صفنيلمعلمي اللغة العربية ل
مما يؤكد ، ذات العالقةهذه املهارة من خالل تكثيف التمارين  لرتكيز املنهج املطور على تنمية
 دراسة املعيقلوهذا يتفق مع ما أشارت إليه دراسة ، التنفيذو وجود فجوة بني التخطيط 

 الساملو  )م٢٠٠٦(ايدل و ، )م٢٠٠٣(السالمي و ،  )هـ١٤٢٣(العثيمني و ، )هـ١٤١٧(
   .)م٢٠٠٩(

وبالنظر إىل املتوسط العام ملستوى متكن معلمي اللغة العربية من مهارات تنفيذ درس 
مي اللغة تدين مستوى معلوهذا يشري إىل ، ) ١٦٩٧,٢(عند  امتوسط فقد جاءأدب األطفال 

مع ما النتيجة تفق تو ، درس أدب األطفال يف املرحلة االبتدائيةالعربية من مهارات تنفيذ 
متكن معلمي اللغة العربية  تدين مستوى الدراسة يف إطارها النظري من تصور يفأشارات إليه 
، )م١٩٩٣( الشريفوكذلك مع ما أشارت إليه دراسة ،  دباألدرس  تنفيذمن مهارات 

، )هـ١٤٢٤(الزهراين و  )هـ١٤٢٣(العثيمني و  ،)١٤١٧(املعيقل و ، )م٢٠٠٣(السالمي و 
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ويقل يف أن معلمي اللغة العربية يهملون حمور التهيئة يف تدريس الشعر ،  .)م٢٠٠٩(السامل و 
، وتنمية الثروة اللغوية، وتوجيه السلوك، تركيزهم على حتقيق أهداف التمرين على الفهم والتعبري

يهمل املعلمون إجراءات حتقيق هدف تنمية امليل إىل املطالعة وقراءة ، و وتنمية التذوق األديب
ضعف إعداد : جمموعة من العوامل اليت يراها الباحث ، و منها  إىليعود السبب  وقد.  األدب

 تدينالربامج التدريبية امللبية الحتياجام التدريبية ، و  تدين مستوىمعلم اللغة العربية ، و 
) لغيت ( اللغة العربية املطور منهج تطبيق االقبال عليها من قبل املعلمني ، باإلضافة إىل حداثة 

بالنسبة ملعلمي اللغة العربية، وحاجتهم إىل إقامة دوارت تعريفيه وتطبيقية خاصة به ، باإلضافة 
يعين ضيق الوقت املخصص لتحقيق  إىل تزايد أعداد الطالب يف الفصل الواحد األمر الذي

   . األهداف ، وخباصة أهداف تنمية التذوق األديب 

 األطفالدرس أدب  التقويمبية من مهارة مستوى تمكن معلمي اللغة العر ل أما بالنسبة

املتوسطات و ، النسب املئويةو مت حساب التكرارات  فقد في المرحلة االبتدائية بمدينة الرياض
االحنرافات املعيارية ملستوى متكن معلمي اللغة العربية من كل مهارة من مهارات و ، احلسابية

مث رتبت من األعلى متكنا ، يف الصفوف العليا من املرحلة االبتدائية األطفاللدرس أدب  التقومي
  . يوضح ذلك) ١٢(اجلدول و ، إىل األقل متكنا وفقا لقيمة املتوسط احلسايب هلا
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  )١٢(دول ر<م 2

�وWS ا,(وز�Q ا,(0راري وا,+(و�ط#ت ا,�5#:�1 وا567را9#ت ا,+/�#ر�1 ,در12 (+0ن +/.+= ا,.1H ا,/ر:�1 +ن +*#رات (8و�م  
  أدب ا%ط$#ل درس

  : )٤٥=ن (,.A$وف ا,/.�# 9= ا,+ر1.5 ا7:(دا;�1 :+د�16 ا,ر�#ض  

+*#رات (8و�م (در�س أدب 
  ا%ط$#ل

  :در12 (+0ن ا,+/.+�ن +ن ا,+*#رات 

  �4ر +(+0ن  +(و�ط1  #3,�1
  ا,+(و�ط

  ا567راف

  ا,+/�#ري

(ر(�ب ا,+*#رة 
و89# ا,$رد�1 

  ,+(و�ط*#
  در12

  ا,(+0ن 
  ا,(8و�م  ة+*#ر % ت % ت % ت

�6وع 9= ا�T()دام أدوات (T8و�م  - ٠٥
  .)أدا;�#، C$و�#، 0(#:�#(ا,6ص ا%د:= 

٠١ ٠.٥٠٣ ٢.٤٤ - - ٥٥.٦ ٢٥ ٤٤.٤ ٢٠ 1�,#3  

�TTT2ري (8و�+TTT/: ً#TTT�;#6: ً#TTTد TTT0ل  - ٠٣
  . 2زء +ن أ2زاء ا,درس ا%د:=

٠٢ ٠.٥٣٩ ٢.٤٠ ٢.٢ ١ ٥٥.٦ ٢٥ ٤٢.٢ ١٩  1�,#3  

٠٦ -  1.;TTTTTرح أ�TTTTTط�BTTTTT.3  6صTTTTT,ا
 =T:نٍ وا%د#T/+ نTT+ b6+TS)� #TT+  وءTTS =TT9

  . ا%ھداف ا,+5ددة
  +(و�ط1 ٠٣ ٠.٧٣٩ ٢.٣٣ ١٥.٦ ٧ ٣٥.٦ ١٦ ٤٨.٩ ٢٢

٠٤ -  =TTT9 1TTT3ب +(6و�,#TTTدم أ�()TTT��
  . ا,(8و�م ا,6*#;= ,.درس ا%د:=

  +(و�ط1 ٠٤ ٠.٦٦٨ ٢.٣١ ١١.١ ٥ ٤٦.٧ ٢١ ٤٢.٢ ١٩

٠١ -  1TTT$.)(+,و�م اTT8),واع اTTT6ق أTT:ط�
  . أ6N#ء 3رض ا,6ص ا%د:=

  +(و�ط1  ٠٥ ٠.٥٣٩ ٢.٢٧ ٤.٤ ٢ ٦٤.٤ ٢٩ ٣١.١ ١٤

 BTTT.3 ا%ط$TTT#ل <TTTدرات ��TTT8س - ٠٧
  . ا%د:= ا,6ص ا�(�/#بو ا,$*م

  +(و�ط1  ٠٦ ٠.٧٤٣  ٢.٢٤  ١٧.٨  ٨  ٤٠.٠  ١٨  ٤٢.٢  ١٩

�وظTTTف U;#TTT)6 ا,(TTT8و�م ,(TTT�85ق  - ١٦
  . ا,(Hذ�1 ا,راX, 1/2ط$#ل

  +(و�ط1  ٠٧ ٠.٦٣٨  ٢.١٦  ١٣.٣  ٦  ٥٧.٨  ٢٦  ٢٨.٩  ١٣

�$/Tل U;#T)6 ا,(T8و�م �T�5) =T9ن  - ١٥
  . أدا;b 9= (در�س ا,6ص ا%د:=

  +(و�ط1  ٠٨ ٠.٧٤٥  ٢.١١  ٢٢.٢  ١٠  ٤٤.٤  ٢٠  ٣٣.٣  ١٥

٠٩ -  1.+#TTTC 1TTT�+1 (8و�.;TTTرح أ�TTTط�
  . ,+2#7ت ا%ھداف ا,�.و1�0 ,.6ص ا%د:=

  +(و�ط1  ٠٩ ٠.٥٣٩  ٢.٠٧  ١١.١  ٥  ٧١.١  ٣٢  ١٧.٨  ٨

٠٨ -  =TT31 (راTT�+1 (8و�.;TTرح أ�TTط�
  . ا%ط$#لا,$روق ا,$رد�1 :�ن 

  +(و�ط1 ١٠ ٠.٦٢١  ٢.٠٢  ١٧.٨  ٨  ٦٢.٢  ٢٨  ٢٠.٠  ٩

ا,TTS/ف و�TTC)ص TT86#ط ا,TT8وة  - ١٠
  . ا%ط$#ل,دى 

  +(و�ط1 ١١ ٠.٧٦٩  ٢.٠٠  ٢٨.٩  ١٣  ٤٢.٢  ١٩  ٢٨.٩  ١٣

٠٢ - 1TTT+#3 1.;TTTرح أ�TTTف ؛ �طTTTC0.,
  . <:ل ا,درس ا%ط$#ل3ن +�(و�#ت 

  +(و�ط1  ١٢ ٠.٧٥٣ ١.٩٨ ٢٨.٩ ١٣ ٤٤.٤ ٢٠ ٢٦.٧ ١٢

��()دم +.ف ا267#ز T8) =9و�م  - ١٧
  . ا%داء ا%د:= ,Xط$#ل

  +(و�ط1  ١٣ ٠.٧٢٠ ١.٩٣ ٢٨.٩ ١٣ ٤٨.٩ ٢٢ ٢٢.٢ ١٠
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  )١٢(دول ر<م 2

�وWS ا,(وز�Q ا,(0راري وا,+(و�ط#ت ا,�5#:�1 وا567را9#ت ا,+/�#ر�1 ,در12 (+0ن +/.+= ا,.1H ا,/ر:�1 +ن +*#رات (8و�م  
  أدب ا%ط$#ل درس

  : )٤٥=ن (,.A$وف ا,/.�# 9= ا,+ر1.5 ا7:(دا;�1 :+د�16 ا,ر�#ض  

+*#رات (8و�م (در�س أدب 
  ا%ط$#ل

  :در12 (+0ن ا,+/.+�ن +ن ا,+*#رات 

  �4ر +(+0ن  +(و�ط1  #3,�1
  ا,+(و�ط

  ا567راف

  ا,+/�#ري

(ر(�ب ا,+*#رة 
و89# ا,$رد�1 

  ,+(و�ط*#
  در12

  ا,(+0ن 
  ا,(8و�م  ة+*#ر % ت % ت % ت

١٤ -  Q2TTTTCل�#TTTT$داء  ا%طTTTT:إ BTTTT.3
+TTT# +#ر�TTTوه TTT9= و+TTTC#3رھم 56وآرا;*TTTم 
  . C6#ط#ت ا,(/.مو+وا<ف 

  +(و�ط1  ١٤ ٠.٦٥٠  ١.٨٢  ٣١.١  ١٤  ٥٥.٦  ٢٥  ١٣.٣  ٦

�$ّ/TTTل ا�TTT()دام ا,(TTT8و�م ا,TTTذا(=  - ١١
  . و(8و�م ا%<ران

  �4ر +(+0ن  ١٥ ٠.٧٥٥  ١.٥٦  ٦٠.٠  ٢٧  ٢٤.٤  ١١  ١٥.٦  ٧

�TTTT6وع TTTT9= ا�TTTT()دم اTTTTC6%ط1  - ١٢
  .)وإNرا;�#ً ، و�2F3#ً ، و<#;�#ً (ا,(8و�+�1 

  �4ر +(+0ن  ١٦ ٠.٤٣٥  ١.٢٤  ٧٥.٦  ٣٤  ٢٤.٤  ١١  -  -

١٣ -  1TT2,#/+, 1TT�2F3 U+راTT: دمTT8�
  . ا%ط$#لا,S/ف ا,.Hوي ,دى 

  �4ر +(+0ن  ١٧ ٠.٣٨٧  ١.١٨  ٨٢.٢  ٣٧  ١٧.٨  ٨  -  -

در�س أدب (/دل 3#م در12 ا,(+0ن ا,0.= ,+/.+= ا,.1H ا,/ر:�1 +ن +*#رات (8و�م + - ٣
 9= ا,+ر1.5 ا7:(دا;�1 ا%ط$#ل

  +(و�ط1  - ٠.٩٣٧١١ ٢.٠٠٣٩

+/دل 3#م در12 ا,(+0ن ا,0.= ,+/.+= ا,.1H ا,/ر:�1 +ن +*#رات (در�س أدب  - ٤
  9= ا,A$وف ا,/.�# 9= ا,+ر1.5 ا7:(دا;�1 ا%ط$#ل

  +(و�ط1  -  ٠.٢٨٨٤٠  ٢.٠٨٨٢

  

  

 درس تقوميبالنظر إىل متوسطات متكن معلمي اللغة العربية من كل مهارة من مهارة 
وفق مقياس التدرج  )١٨,١ - ٤٤,٢(جند أا تراوحت بني ) ١٢(األطفال يف اجلدول  أدب

   .الذي حدده الباحث

لدرس أدب األطفال  التقوميأن مهارتني من مهارات ) ١٢( السابقتبني من اجلدول 
حيث حصلت ؛ ا بدرجة عاليةمعلى متكن معلمي اللغة العربية منه دال نيعلى متوسط احصلت

على ." )أدائيا، شفويا، كتابيا(ينوع يف استخدام أدوات تقومي النص األديب "  )٠٥( املهارة رقم
جيري تقوميًا بنائيًا بعد كل جزء "  )٠٣(املهارة رقم  حصلتو  .)٤٤,٢(متوسط حسايب بلغ 

وهذا إن دل فإمنا يدل على  .)٤٤,٢(على متوسط حسايب بلغ " . من أجزاء الدرس األديب

Q:#) 
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أن يتمكن األطفال من إتقان و حرص معلمي اللغة العربية على حتقيق أهداف الدرس األديب 
ن عملية إحيث ، عملية التدريسوعيهم بأمهية عملية التقومي يف و ، أدائياو شفويا و كتابيا ،  مهاراته

، تسري جنبا إىل جنب مع أجزاء املنهج الرتبوي، مالزمة لعملية التعليمو  التقومي عملية مستمرة
   .يشرتك فيهو  طفلومع كل نشاط يقوم به ال، جزء ال يتجزأ منهو 

 ٠٨ – ٠٩ – ١٥ – ١٦ – ٠٧ – ٠١ – ٠٤ – ٠٦(أما املهارات ذات األرقام 
فقد حصلت على متوسطات تدل على متكن معلمي اللغة  )١٤ – ١٧ – ٠٢ – ١٠ –

) ٠٦(فقد حصلت املهارة رقم ، األطفال بدرس أد تقوميهمالعربية منها بدرجة متوسطة عند 
على " . على النص األديب وما يتضمنه من معاٍن يف ضوء األهداف احملددة يطرح أسئلة" 

أساليب متنوعة يف التقومي النهائي يستخدم ) " ٠٤(حصلت املهارة رقم و  .)٣٣,٢(متوسط 
يطبق أنواع التقومي ) " ٠١(حصلت املهارة رقم و  .)٣١,٢(على متوسط  ". للدرس األديب

) " ٠٧(حصلت املهارة رقم و  .)٢٧,٢(على متوسط " . املختلفة أثناء عرض النص األديب
يتجلى و  .)٢٤,٢(على متوسط " . استيعاب النص األديبو يقيس قدرات األطفال على الفهم 

شرح األبيات سواء بالتعاون مع و أ، شرح معاين املفردات الصعبة: ذلك يف صور عدة منها
"  )١٦(حصلت املهارة رقم و  .طرح أسئلة ذات العالقة بالنص األديبو أ، بدونه وأ طفالاأل

حصلت املهارة و  .)١٦,٢(على متوسط " يوظف نتائج التقومي لتحقيق التغذية الراجعة لألطفال
على متوسط " يف تدريس النص األديب سني أدائهيفعل نتائج التقومي يف حت) " ١٥( رقم

كيفية و هذا مؤشر جيد على أن معلم اللغة العربية لديه إملام جيد بعملية التقومي و  .)١١,٢(
) " ٠٩(حصلت املهارة رقم و  يف حتسني أدائه يف تدريس النص األديب االستفادة منهو تطبيقه 

، )٠٧,٢(على متوسط " . ميية شاملة االت األهداف السلوكية للنص األديبيطرح أسئلة تقو 
يطرح ) " ٠٨(حصلت املهارة رقم كما  .الوجداين فقطو وقد تركزت األسئلة يف اال املعريف 

حصلت املهارة و  .)٠٢,٢(على متوسط " . أسئلة تقوميية تراعي الفروق الفردية بني األطفال
 .)٠٠,٢(على متوسط " . الضعف لدى األطفالو يشخص نقاط القوة ) " ١٠(رقم 
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. قبل الدرس للكشف عن مستويات األطفال؛ يطرح أسئلة عامة) " ٠٢(حصلت املهارة رقم و 
يستخدم ملف االجناز يف تقومي األداء ) " ١٧(حصلت املهارة رقم و  .)٩٨,١(على متوسط " 

يشجع األطفال على ) " ١٤(حصلت املهارة رقم و  .)٩٣,١(على متوسط " . األديب لألطفال
 .)٨٢,١(على متوسط " . نشاطات التعلمو ما مارسوه يف مواقف و مشاعرهم حنو إبداء آرائهم 

 فإن الباحث يرى، على أقل متوسط ضمن درجة التمكن املتوسطة مبا أن هذه املهارة حصلتو 
؛ يف الفصل طفالوكثرة أعداد األ، للدرس األديبأن ذلك يعود إىل ضيق الوقت املخصص 

ما مارسوه  وحن ومشاعرهم، األطفال آراؤهم إبداءباحث إىل ضرورة االهتمام بعملية ال وويدع
أكثر يف أن  )هـ١٤٢٤(واتفقت الدراسة مع دراسة آل معيض  .نشاطات التعلمو من مواقف 

بالواجبات املنزلية حلل  طفالتكليف األو ، الكتاب املدرسيو أساليب التقومي النهائي استخداما ه
   .صحة إلقائهم لهو التأكد من حفظهم للنص األديب و التسميع لدى األطفال و ، التمارين

فقد حصلت على متوسطات حسابية تدل ) ١٣، ١١،١٢(أما املهارات ذات األرقام 
حصلت  حيث قد، درس أدب األطفال تقوميعلى عدم متكن معلمي اللغة العربية من مهارات 

على متوسط حسايب " . يفّعل استخدام التقومي الذايت وتقومي األقران) " ١١( املهارة رقم
، وعالجياً ، وقائياً (ينوع يف استخدم األنشطة التقوميية ) " ١٢(املهارة رقم و  .)٥٦,١(

يقدم برامج عالجية ملعاجلة ) " ١٣(املهارة رقم و  .)٢٤,١(على متوسط حسايب ." )وإثرائياً 
ورغم أمهية تقدمي الربامج  .)١٨,١(على متوسط حسايب " . ف اللغوي لدى األطفالالضع

وهذه  )١٨,١(إال أنه نال أقل تقدير يقدر بـ ، العالجية ملعاجلة الضعف اللغوي لدى األطفال
يف أن معلمي اللغة العربية ال  )٤١ص : م ٢٠٠٧( عطيةالنتيجة تتفق مع ما أشار إليه 

   .اللغوي لديهم خطة لتصحيح أخطاء األطفال وبالتايل معاجلة الضعف وأ إسرتاتيجيةيضعون 

وبالنظر إىل املتوسط العام ملستوى متكن معلمي اللغة العربية من مهارات تقومي درس 
تدين مستوى وهذا يشري إىل ) ٢ ,٠٠٣٩(أدب األطفال فإن القيمة جاءت متوسطة عند 

تفق مع ما تو ، ب األطفال يف املرحلة االبتدائيةمعلمي اللغة العربية من مهارات تقومي درس أد
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تدين مستوى متكن معلمي اللغة العربية النظري من تصور يف أشارات إليه الدراسة يف إطارها 
العثيمني  وكذلك مع ما أشارت إليه دراسة، درس أدب األطفال تقوميمن مهارات 

وذلك يف  .)م٢٠٠٩(السامل و ، )هـ١٤٢٤(آل معيض و ، )م٢٠٠٣( السالميو ، )هـ١٤٢٣(
أكثر أساليب التقومي أن  أن أسئلة معلمي اللغة العربية ال تنمي قدرة التالميذ األدبية ، و

، بالواجبات املنزلية حلل التمارين طفالتكليف األ، و الكتاب املدرسيو النهائي استخداما ه
أن معلمي  ، أي صحة إلقائهم لهو التأكد من حفظهم للنص األديب و التسميع لدى األطفال و 

اللغة العربية إما أم قليلو الدراية بأساليب التقومي املختلفة ، أو أم مل يلتحقوا بالدورات 
التدريبية اليت تنمي مهارام يف هذا اال ، أو أنه ال توجد دورات تدريبية متعلقة بتنمية 

  . مهارات املعلمني يف جمال التقومي 

ملستوى متكن معلمي اللغة العربية من مهارات تدريس أدب وبالنظر إىل املتوسط العام 
تدين مستوى متكن إىل وهذا يشري  )٠٨٨٢,٢(األطفال فإن القيمة جاءت متوسطة عند 

هذه النتيجة تفق تو ، معلمي اللغة العربية من مهارات تدريس أدب األطفال يف املرحلة االبتدائية
، س أدب األطفاليدر ت مهاراتن تصور يف مع ما أشارت إليه الدراسة يف إطار النظري م

املعيقل و ، )هـ١٤٢٣(اخلضريي و ، )م١٩٩٣(الشريف وكذلك مع ما أشارت إليه دراسة 
 املعيقلو ، )هـ ١٤٢٤(الزهراين و ، )م٢٠٠٣( السالميو ، )هـ١٤٢٣(العثيمني و ، )هـ١٤١٧(
   .)م٢٠٠٩(السامل و ، )هـ ١٤٢٦(ار النصّ و ، )هـ١٤٢٤(آل معيض و ، )هـ١٤٢٣(

وقد يعود سبب تدين معلمي اللغة العربية يف مستوى متكنهم من مهارات تدريس أدب 
األطفال يف املرحلة االبتدائية ، إىل ضعف إعداد معلم اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية ، 

للجامعات السعودية ) كليات املعلمني ( خاصة بعد ختلي وزارة الرتبية و التعليم عن كلياا 
ف عليها ، وإىل عدم وجود دورات تدريبية تعىن مبجال تدريس أدب األطفال يف املرحلة واإلشرا

  . االبتدائية 
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  : الثالثاإلجابة عن السؤال نتائج : خامسا

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين : ونصه الثالثلسؤال لإلجابة عن ا
تعزى  األطفالمتوسطات درجات معلمي اللغة العربية عينة الدراسة في تدريس أدب 

مت استخدام اختبار حتليل التباين  ؟، و الدورات التدريبية لسنوات الخدمة في التدريس 
س ملعرفة أثر متغري سنوات خدمة املعلم يف التدري) On-Way ANOVA(األحادي 

  . يوضح ذلك )١٣(اجلدول و ، يف متكنه من مهارات تدريس أدب األطفال يف املرحلة االبتدائية
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 . المعروفةأي أن قيمة االختبار اإلحصائي غير دالة إحصائيَا عند أي مستوى من المستويات اإلحصائية / )د  . غ(   *

  :بدرجة التمكن بحيث يمكن اعتبار والحدود الحقيقية له الواردة أعاله في الجدول تمت بناء على قيمة المتوسط الحسابي اللغة العربية بالمرحلة االبتدائية بمدينة الرياض حسب عدد سنوات الخدمة من وجهة نظر الباحث في المهارات  الكلية من معلميتمكن أفراد عينة الدراسة درجة  * 

  . )١.٦٨أقل من (إذا كانت قيمة المتوسط : غير متمكن  – ٣، )١.٦٨ –  ٢.٣٤أقل مـن (إذا كانت قيمة المتوسط تتراوح فيما بين :  متوسطة– ٢، )فأعلى ٢.٣٤(إذا كانت قيمة المتوسط : عالية –١

  

  معدل عام درجة التمكن الكلي لمعلمي
  ا%ط$#لا,.1H ا,/ر:�1 ,(در�س أدب 

  :9= ا,+ر1.5 ا7:(دا;�1 +ن +*#رات 

  مصدر

  التباين

  مجموع
  ا,+ر:/#ت

  در12

  ا,5ر�1

  +(و�ط

  ا,+ر:/#ت

1+�>  

 ا)(:#ر
  )ف(

  مستوى

ا,د1,7 
*

  

  اختبار ليفين
  ,(2#6س ا,(:#�ن

  اختبار

المقارنة 

  البعدي

 المستخدم

  فئات عدد سنوات

  :الخدمة 
  المتوسط  ن

  ا567راف

  المعياري

  در12

ا,(+0ن 
*

  

  دb,7 إA5#;�1و+(و�ط ا7)(Fف ذ*

  :∂=  63٠.٠٥د +�(وى 

 داللته قيمته
  ٣ف  ٢ف  ١ف

 ا,()ط�ط  – ١

 بين المجموعات
٠.١٢١ ٢ ٠.٢٤٢ 

  

١.٠٠٣ 

٠.٣٧٥  

 د .غ

٢.٣٩٣ 

٠.١٠٤  

 د .غ

- 

 ٠.٣١٠٤٨ ٢.٠٨١٢  ١٨ سنوات ٥أقل من / ١ف
 ٠.١٤٦٣ ٠.١٥٢٦ -  +(و�ط1

 ٤٢ ٥.٠٦٣ +Q ا,+2+و3#ت

٠.١٢١ 
 ٠.٣٣٧٩٦ ١.٩٢٨٦  ١٤ سنوات ١٠أقل من  – ٥من / ٢ف

 ٠.٠٠٦٣ -  -  -  +(و�ط1

  ٤٤  ٥.٣٠٤ المجموع
  سنوات فأكثر ١٠من / ٣ف

  -  -  -  +(و�ط1  ٠.٤٠١٩٨  ١.٩٣٤٩  ١٣

  ا,(6$�ذ – ٢

 بين المجموعات
٠.١٤٦ ٢ ٠.٢٩٢ 

  

١.٣٢٢ 

٠.٢٧٧  

 د .غ

٠.٧٩٧ 

٠.٤٥٧  

 د .غ

- 

 ٠.٣٩٧٩٠ ٢.١١٤٥  ١٨ سنوات ٥أقل من / ١ف
 ٠.١٨١٦ - ٠.٠٠٨٩ - -  +(و�ط1

 ٤٢ ٤.٦٤٥ +Q ا,+2+و3#ت

٠.١١١ 
 ٠.٢٩٩١٥ ٢.١٢٣٤  ١٤ سنوات ١٠أقل من  – ٥من / ٢ف

 ٠.١٧٢٧ -  -  -  +(و�ط1

  ٤٤  ٤.٩٣٧ المجموع
  سنوات فأكثر ١٠من / ٣ف

  -  -  -  +(و�ط1  ٠.٢٥٦٥٨  ٢.٢٩٦٠  ١٣

 ا,(8و�م  – ٣

 بين المجموعات
٠.٠٦٩ ٢ ٠.١٣٧ 

  

٠.٤١١ 

٠.٦٦٥  

 د .غ

٠.٧٧٩ 

٠.٤٦٥  

 د .غ

- 

 ٠.٤٥٢١٦ ١.٩٦٧٣  ١٨ سنوات ٥أقل من / ١ف
 ٠.١٢٣٢ - ٠.٠٠٣٣ - -  +(و�ط1

 ٤٢ ٧.٠٠١ +Q ا,+2+و3#ت

٠.١٦٧ 
 ٠.٣٩٠٠٢ ١.٩٧٠٦  ١٤ سنوات ١٠أقل من  – ٥من / ٢ف

 ٠.١١٩٩ -  -  -  +(و�ط1

  ٤٤  ٧.١٣٨ المجموع
  سنوات فأكثر ١٠من / ٣ف

  -  -  -  +(و�ط1  ٠.٣٥٩١١  ٢.٠٩٠٥  ١٣

 ا,+*#رات ا,1�.0  – ٤

 بين المجموعات
٠.٠٥٨ ٢ ٠.١١٦ 

  

٠.٦٨٨ 

٠.٥٠٨  

 د .غ

١.٨٧٧ 

٠.١٦٦  

 د .غ

- 

 ٠.٣٦٠٣٥ ٢.٠٦٧٩  ١٨ سنوات ٥أقل من / ١ف
 ٠.٠٩٨٢ - ٠.٠٢٦٠ -  +(و�ط1

 ٠.٠٨٤ ٤٢ ٣.٥٤٣ +Q ا,+2+و3#ت
 ٠.٢٤٨١٥ ٢.٠٤٢٠  ١٤ سنوات ١٠أقل من  – ٥من / ٢ف

 ٠.١٢٤١ -  -  -  +(و�ط1

  ٤٤  ٣.٦٦٠ المجموع
  سنوات فأكثر ١٠من / ٣ف

  -  -  -  +(و�ط1  ٠.٢١١٢٤  ٢.١٦٦١  ١٣

  )١٣(2دول ر<م 

 U;#)6 5.�ل ا,(:#�ن أ5#دي ا7(2#ه ا)(:#ر))One- way ANOVA(  =9 1 ا,/ر:�1 +ن,.$روقH.,0ن +/.+= ا+) و�ط#ت در12)+  

 ):٤٥=ن (ا7:(دا;�1 :+د�16 ا,ر�#ض �5ب 9;#ت 3دد �6وات ا,)د+A., 1$وف ا,/.�# 9= ا,+ر1.5  +*#رات (در�س أدب ا%ط$#ل
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عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات درجة  )١٣(يتضح من نتائج اجلدول رقم  
وفقاً  متكن معلمي اللغة العربية من مهارات تدريس أدب األطفال يف املرحلة االبتدائية

حيث حصل املعلمون الذين لديهم خربة تدريسية أقل من مخس  .الختالف سنوات اخلربة
 ١٠-٥أما من لديهم خربة تدريسية تراوحت بني   ) ١,٢( سنوات على متوسط حسايب بلغ 

، و أما من لديهم خربة تدريسية )  ٢( سنوات تدريسية فقد حصلوا على متوسط حسايب بلغ 
أن سنوات أي ، )  ٢,٢( سايب بلغ تبدأ من عشر سنوات فأكثر فقد حصلوا على متوسط ح

يف املرحلة  اخلربة ال تؤثر كثريًا يف متكن معلمي اللغة العربية من مهارات تدريس أدب األطفال
سنوات حصلوا على  ١٠ومع أن املعلمني الذين لديهم خربة يف التدريس تزيد عن ، االبتدائية 
  طفال يف املرحلة االبتدائيةيف متكنهم من مهارات تدريس أدب األمن غريهم  أعلىمتوسط 

ومن مث فال ميكن االعتماد عليه يف تفسري  إحصائياً  إال أن االختالف ليس داال،  ) ٢.٢(بلغ 
و بالتايل فإن هذا يعين أن برامج  .نتائج الدرجات املختلفة وفقًا لسنوات اخلربة يف التدريس
  .أجله و هو إعداد معلم اللغة العربيةإعداد معلم اللغة العربية ال تقوم بدورها الذي وجدت من 

-On(مت اســتخدام اختبــار حتليــل التبــاين األحــادي فقــد  لــدورات التدريبيــة متغيــر اأمــا  

Way ANOVA ( يف متكنـه مـن مهـارات تـدريس أدب  الـدورات التدريبيـةملعرفة أثـر متغـري
  . يوضح ذلك) ١٤(اجلدول و ، األطفال يف املرحلة االبتدائية
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 . مستوى من المستويات اإلحصائية المعروفة أي أن قيمة االختبار اإلحصائي غير دالة إحصائيَا عند أي/ )د  . غ(   *

  :بدرجة التمكن بحيث يمكن اعتبار دود الحقيقية له والحالواردة أعاله في الجدول تمت بناء على قيمة المتوسط الحسابي اللغة العربية بالمرحلة االبتدائية بمدينة الرياض حسب عدد الدورات التدريبية من وجهة نظر الباحث في المهارات  الكلية من معلميتمكن أفراد عينة الدراسة درجة  * 

  . )١.٦٨أقل من (إذا كانت قيمة المتوسط : غير متمكن  – ٣، )١.٦٨ –  ٢.٣٤أقل مـن (إذا كانت قيمة المتوسط تتراوح فيما بين :  متوسطة– ٢، )فأعلى ٢.٣٤(إذا كانت قيمة المتوسط : عالية –١

  

  معدل عام درجة التمكن الكلي لمعلمي 
  ا%ط$#لا,.1H ا,/ر:�1 ,(در�س أدب 

  :9= ا,+ر1.5 ا7:(دا;�1 +ن +*#رات 

  مصدر

  التباين

  مجموع
  ا,+ر:/#ت

  در12

  ا,5ر�1

  +(و�ط

  ا,+ر:/#ت

1+�>  

 ا)(:#ر
  )ف(

  مستوى

ا,د1,7 
*

  

  اختبار ليفين
  ,(2#6س ا,(:#�ن

  اختبار

المقارنة 

  البعدي

 المستخدم

  عدد الدورات

  :التدريبية 
  المتوسط  ن

  ا567راف

  المعياري

  در12

ا,(+0ن 
*

  

  دb,7 إA5#;�1و+(و�ط ا7)(Fف ذ*

  :∂=  63٠.٠٥د +�(وى 

 داللته قيمته
  ٣د  ٢د  ١د

 ا,()ط�ط  – ١

 بين المجموعات
٠.٤٤٩ ٢ ٠.٨٩٨ 

٣.٠٩٧ ٠.٠٥ ٤.٢٨٠ 

٠.٠٥٦  

S د .غ
ch

ef
fe

 

 ٠.٢٣٥٣٣ ٢.٢١٣٠  ١٣ لم يحصل على دورة تدريبية/ ١د
 *٠.٣٠٦٤ *٠.٣١٥٦ -  +(و�ط1

 ٤٢ ٤.٤٠٦ +Q ا,+2+و3#ت

٠.١٠٥ 
 ٠.٣٤٠٩٦ ١.٨٩٧٤  ١٨ دورتان تدريبيتان –من دورة / ٢د

 ٠.٠٠٩٢ -  -  -  +(و�ط1

  ٤٤  ٥.٣٠٤ المجموع
  أكثر من دورتان تدريبيتان/ ٣ف

  -  -  -  +(و�ط1  ٠.٣٦٨٥١  ١.٩٠٦٦  ١٤

 6$�ذا,( – ٢

 بين المجموعات
٠.٠٦٥ ٢ ٠.١٣٠ 

٠.٥٦٩ 

٠.٥٧٠  

 د .غ

٠.٤٥٣ 

٠.٦٣٩  

 د .غ

- 

 ٠.٤٠٧٨٠ ٢.١٠٤٩  ١٣ لم يحصل على دورة تدريبية/ ١د
 ٠.١٣٧٥ - ٠.٠٥٥٠ - -  +(و�ط1

 ٤٢ ٤.٨٠٧ +Q ا,+2+و3#ت

٠.١١٤ 
 ٠.٣٣١٤٣ ٢.١٥٩٩  ١٨ دورتان تدريبيتان –من دورة / ٢د

 ٠.٠٨٢٥ -  -  -  +(و�ط1

  ٤٤  ٤.٩٣٧ المجموع
  أكثر من دورتان تدريبيتان/ ٣ف

  -  -  -  +(و�ط1  ٠.٢٦٩٤٧  ٢.٢٤٢٤  ١٤

 ا,(8و�م  – ٣

 بين المجموعات
٠.٠٢٥ ٢ ٠.٠٥٠ 

٠.١٤٩ 

٠.٨٦٢  

 د .غ

٠.٥٤٤ 

٠.٥٨٥  

 د .غ
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 ٠.٣٦٠٣٤ ١.٩٥٤٨  ١٣ لم يحصل على دورة تدريبية/ ١د
 ٠.٠٥٣٧ - ٠.٠٨١٢ - -  +(و�ط1

 ٤٢ ٧.٠٨٨ +Q ا,+2+و3#ت

٠.١٦٩ 
 ٠.٤٥٦٦٠ ٢.٠٣٥٩  ١٨ دورتان تدريبيتان –من دورة / ٢د

 ٠.٠٢٧٥  -  -  +(و�ط1

  ٤٤  ٧.١٣٨ المجموع
  أكثر من دورتان تدريبيتان/ ٣ف

  -  -  -  +(و�ط1  ٠.٣٩٠٧٨  ٢.٠٠٨٤  ١٤

 ا,+*#رات ا,1�.0  – ٤

 بين المجموعات
٠.٠٠٦ ٢ ٠.٠١١ 

٠.٠٦٥ 

٠.٩٣٨  

 د .غ

٠.٢٧٦ 

٠.٧٦٠  

 د .غ
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 ٠.٣٣٨٨١ ٢.٠٨٦٧  ١٣ لم يحصل على دورة تدريبية/ ١د
 ٠.٠٢٣٣ - ٠.٠١٤٤ -  +(و�ط1

 ٤٢ ٣.٦٤٨ +Q ا,+2+و3#ت

٠.٠٨٧ 
 ٠.٢٨٥٣١ ٢.٠٧٢٣  ١٨ دورتان تدريبيتان –من دورة / ٢د

 ٠.٠٣٧٧ -  -  -  +(و�ط1

  ٤٤  ٣.٦٦٠ المجموع
  أكثر من دورتان تدريبيتان/ ٣ف

  -  -  -  +(و�ط1  ٠.٢٦١٢٣  ٢.١١٠٠  ١٤

  )١٤(2دول ر<م 
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 ) :٤٥=ن (9;#ت 3دد ا,دورات ا,(در�:�1  +*#رات (در�س أدب ا%ط$#ل ,.A$وف ا,/.�# 9= ا,+ر1.5 ا7:(دا;�1 :+د�16 ا,ر�#ض �5ب
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لداللــة الفــروق يف ) One Way ANOVA(عنــد تطبيــق حتليــل التبــاين األحــادي 
متوسطات درجة متكن معلمي اللغـة العربيـة مـن مهـارات تـدريس أدب األطفـال للصـفوف العليـا 

وبعــد تطبيــق اختبــار ، يف املرحلــة االبتدائيــة مبدينــة الريــاض حســب فئــات عــدد الــدورات التدريبيــة
Scheffe وجود فرق دال إحصـائياً بـني متوسـطات درجـة ) ١٤(من نتائج اجلدول رقم  اتضح

ــــا ــــدريس أدب األطفــــال للصــــفوف العلي ــــة مــــن مهــــارات ت يف املرحلــــة  متكــــن معلمــــي اللغــــة العربي
دورات تدريبيــة وذلــك مبتوســط  حيصــل علــىمــن مل  االبتدائيــة يف مهــارة التخطــيط وذلــك لصــاحل

أن معلمـي اللغـة العربيـة  ويفـرتض الباحـث، )٠٥,٠( الداللـة عند مستوى )٢١,٢( يب بلغحسا
مـا يعـين ، الكليـات الرتبويـة حـديثاو ممن مل حيصلوا على دورات تدريبية هم من خرجيي اجلامعـات 

أن الــدورات  كمــا يفــرتض الباحــث،  لــدرس أكثــر مــن غــريهم مــن املعلمــنياإملــامهم مبهــارة ختطــيط 
فمنهـا  أكثر من دورتـني تـدريبيتني هـي دورات منوعـةو ملن حصل على أكثر من دورتني أالتدريبية 

مل  أن هــذه الــدورات التدريبيــةو أ، ومنهــا مــا ليســت هلــا عالقــة، ماهلــا عالقــة بتــدريس اللغــة العربيــة
مـــن أخـــذ أكثـــر مـــن دورتـــني تـــدريبيتني فـــأكثر مبتوســـط يلـــي ذلـــك ، حتقـــق اهلـــدف املطلـــوب منهـــا

مبتوســــط حســــايب بلــــغ  مــــن حصــــل علــــى دورة إىل دورتــــني تــــدريبيتنيمث ، )٩٠,١(حســــايب بلــــغ 
أنه ال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني معلمـي ) ١٤(  كما يتضح من اجلدولو  .)٩٠,١(

مما يعين أن الـدورات التدريبيـة  .التقوميو  اللغة العربية وفقا ملتغري الدورات التدريبية يف جمال التنفيذ
ــــدريس أدب األطفــــال يف املرحلــــة  مل ــــؤثر كثــــريا يف متكــــن معلمــــي اللغــــة العربيــــة مــــن مهــــارات ت ت

   . التقوميو االبتدائية يف جمايل التنفيذ 
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وفيما يلي تفصيل ، مقرتحااو ، توصيااو ، تضمن هذا الفصل ملخصا بأهم نتائج الدراسة
  : ذلك

  : نتائج الدراسة:أوال

ال حتديد املهارات الالزمة لتدريس أدب األطفال يف جمن الدراسة احلالية هدفت إىل إحيث 
بني  الكشف عما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائيةو ، والتقومي، التنفيذ، التخطيط

سنوات اخلدمة يف  يتغري تعزى مل متوسطات درجات معلمي اللغة العربية يف عينة الدراسة
مت بناء بطاقة مالحظة و ، ستخدم املنهج الوصفيولتحقيق ذلك اُ ، الدورات التدريبيةو  التدريس

بقت على عينة من معلمي اللغة العربية مبدينة الرياض بلغ عددهم طُ و ، ثبااو تقيس صدقها 
خلصت الدراسة إىل و ، املعياريةواالحنرافات ، مت حساب املتوسطات احلسابيةو ، معلما )٤٥(

  : نتائج أبرزها

 مهارة )١٣(منها ، مهارة الزمة لتدريس أدب األطفال يف املرحلة االبتدائية )٥٤(مت حتديد  .١
 .مهارة يف مستوى التقومي )١٧(و، مهارة يف مستوى التنفيذ )٢٤(و، يف مستوى التخطيط

أدب األطفال يف املرحلة  جاء مستوى متكن معلمي اللغة العربية من مهارات تدريس .٢
 ).٢, ١(االبتدائية متوسطا، حيث بلغ متوسط األداء الكلي هلم 

جاء مستوى متكن معلمي اللغة العربية من مهارات تدريس أدب األطفال يف املرحلة  .٣
:  ، حيث بلغ متوسط األداء الكلي هلم يف ااالت التدريسية ، كالتايل االبتدائية متوسطاً 

 .) ٢, ٠٠(، و التقومي ) ٢, ٢٠(، و التنفيذ  )٠٠,٢(التخطيط 
فروق دالة إحصائياً بني متوسطات درجة متكن معلمي اللغة العربية من مهارات  عدم وجود .٤

 . سنوات اخلربة ملتغريوفقاً  تدريس أدب األطفال يف املرحلة االبتدائية
فرق دال إحصائيًا بني متوسطات درجة متكن معلمي اللغة العربية من مهارات  وجود .٥

يف وفقا ملتغري الدورات التدريبية يف املرحلة االبتدائية  تدريس أدب األطفال للصفوف العليا



١٢٧ 
 

 دورات تدريبية وذلك مبتوسط حسايب بلغ حيصل علىمن مل وذلك لصاحل  التخطيط جمال
  .)٠٥,٠(الداللة عند مستوى ،  )٢, ٢١(

فروق ذات داللة إحصائية بني معلمي اللغة العربية وفقا ملتغري الدورات التدريبية  وجودعدم  .٦
 . والتقومي، يف جمال التنفيذ

  : التوصيات: ثانيا

اعتماد قائمة مهارات تدريس أدب األطفال يف املرحلة االبتدائية لتقومي أداء معلمي  - ١
 . عند تدريسه اللغة العربية

مكانته و ، أمهيتهو بيان قيمته و ، يف املرحلة االبتدائيةاالهتمام بتدريس أدب األطفال  - ٢
  .وغريمها. . الدورات التدريبيةو ، من خالل النشرات الرتبوية لدى معلمي اللغة العربية

ينمي مهارات و ، حيقق أهداف تدريسهمبا ، االهتمام بالتخطيط لدروس أدب األطفال - ٣
  .االجتاهات الالزمةو ويكسبهم القيم ، األطفالالتذوق األديب لدى 

االهتمام بتدريب معلمي اللغة العربية واستحداث برامج تدريبية تالمس واقع معلم اللغة  - ٤
 . العربية، وتليب احتياجاته التدريسية

عىن بتنمية مهارات عقد دورات تدريبية ملعلمي اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية تُ  - ٥
مهارات التذوق و تعريفهم على أساليب تنمية الثروة اللغوية و ، األطفال لديهمتدريس أدب 

 . مع ضرورة أن تليب تلك الدورات حاجات املعلمني امللحة؛ األديب
، خاصة بعد دمج كليات املعلمني، إعادة النظر يف برامج إعداد معلمي اللغة العربية - ٦
مفردات تعىن بتدريس أدب األطفال يف اد بضرورة إفر ، غياب إعداد معلم املرحلة االبتدائيةو 

  .املرحلة االبتدائية
وتزويد املعلمني بكل ، دعوة مشريف اللغة العربية بضرورة االهتمام بدرس أدب األطفال - ٧

 . جديد يف هذا اال
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  : المقترحات: ثالثا

 : إجراء دراسات تقوميية يف ااالت التالية - ١
  .تدريس أدب األطفال لدى معلمي اللغة العربية فاعلية برنامج تدرييب يف تنمية مهارات -
  .قياس مفهوم تعليم أدب األطفال لدى معلمي اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية -
  .وبقية فنون أدب األطفال، تقومي أداء معلمي اللغة العربية يف تدريس القصة -
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  : المصادر: أوال

 . الكرميالقرآن  .١
دار إحياء ، بريوت"  سنن ابن ماجه"  )ه١٣٩٥(حممد بن يزيد القزويين ، ابن ماجه .٢

 . الرتاث العريب
 " لسان العرب"  )هـ١٩٩٠( الفضل مجال الدين حممد بن مكرمو أب، ابن منظور .٣

 . ٣ط، دار صادر، بريوت

  : المراجع: ثانيا

 . دار املعرفة اجلامعية، األزريطة"  طرق تدريس اللغة العربية"  )ت.د(زكريا ، إبراهيم .١
 دار املسرية للنشر، عّمان، ٥ج " موسوعة التدريس"  )م٢٠٠٤( جمدي عزيز، إبراهيم .٢
 . الطباعةو التوزيع و 
 نفسي منظور المراهقة إلى الحمل منو النم) " م٢٠٠٣( قاسم عبدالكرمي، اخلريو أب  .٣

  .النشرو  للطباعة وائل دار، األردن"  تمريضي طبي اجتماعي
 . دار الفكر، عّمان"  طرائق تدريس اللغة العربية " )م٢٠٠٧(زكريا ، الضبعاتو أب .٤
 في التعليم تكنولوجياو  التدريس طرائقو  أساليب تطوير"  كامل فريد، زينةو أب  .٥

، عشر احلادية السنة) ٣٥( ع، العريب اخلليج رسالة جملة"  المعلمين تدريسو  إعداد مجال
 .١٦٥-١٣٧ص ص  .هـ١٤١١، الرياض، اخلليج لدول العريب الرتبية مكتب

 "قصص وحكايات األطفال وتطبيقاتها العملية" )م٢٠٠٤( عبد الوهابمسري ، أمحد .٦
  .دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان

نماذج تطبيقية و أدب األطفال قراءات نظرية "  )م٢٠٠٦(مسري عبد الوهاب ، أمحد .٧

  .الطباعةو التوزيع و دار املسرية للنشر ، عّمان" 
تقويم الشعر المقدم لألطفال في كتب ،  )م١٩٩٣(أمساء إبراهيم علي ، الشريف  .٨

 المحفوظات بالحلقة األولى من التعليم األساسي في ضوء أهداف أدب الطفلو القراءة 
 . جامعة عني مشس، كلية الرتبية،   غري منشورة ماجستريرسالة 
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ـــة "  )هــــ١٤٢٨(آخـــرون ، و، حممـــد، األمســـري .٩ ـــل معلـــم اللغـــة العربي إدارة ، جـــدة" دلي
 . قسم اللغة العربية، اإلشراف الرتبوي

واقع التقويم المستمر لمهارات القراءة  ،  )هـ١٤٢٤(سعيد سعد ، آل معيض .١٠
،  غري منشورة ماجستريرسالة  ، المحفوظات في الصفوف العليا من المرحلة االبتدائية و 

 . املكرمةمكة ، جامعة أم القرى، كلية الرتبية
المدخل إلى أدب "  )هـ١٤٢٨(فوزي حممود ، خضر، و، لطفي أمحد، بكر با .١١

  .خوارزم العلمية للنشر، جدة" األطفال 
أساليب تدريس مهارات اللغة العربية "  )م٢٠٠١(عبد الفتاح حسن ، البجة .١٢

 . دار الكتاب اجلامعي، العني "آدابهاو 
أصول تدريس اللغة العربية بين النظرية "  )م١٩٩٩(عبدالفتاح حسن ، البجة .١٣

   .التوزيعو النشر و دار الفكر للطباعة ، عّمان"  )المرحلة األساسية العليا( الممارسةو 
 إعدادتقويم الجانب التخصصي من برامج  ،) هـ١٤٢٥( أكرم حممد، بريكيت .١٤

معلمي اللغة العربية بكليات المعلمين في ضوء الكفايات المطلوبة للتدريس في المرحلة 
 . مكة املكرمة، جامعة أم القرى، كلية الرتبية،  غري منشورة ماجستريرسالة  ، االبتدائية

دار الفكر للنشر ، عّمان" أساليب تدريس اللغة العربية "  )م١٩٩١(وليد ، جابر .١٥
 . التوزيعو 

 " تطبيقات عمليةو تدريس اللغة العربية مفاهيم نظرية " )م٢٠٠٢(وليد أمحد ، جابر .١٦
 . النشرو دار الفكر للطباعة ، عّمان
المؤتمر األول إلعداد المعلمين في المملكة العربية "، )هـ١٣٩٤(جامعة أم القرى  .١٧

 .كلية الرتبية،  مكة املكرمة " السعودية
إلعداد المعلمين في المملكة العربية  المؤتمر الثاني"  )هـ١٤١٣(جامعة أم القرى  .١٨

 . كلية الرتبية ،  مكة املكرمة  " السعودية
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المؤتمر الثالث إلعداد المعلمين في المملكة "  )ه١٤٢٠(جامعة أم القرى  .١٩

  .كلية الرتبية ،  مكة املكرمة  " العربية السعودية
دار صفاء للنشر ، عّمان"  التدريس الفعال"  )هـ١٤٢٩(وآخرون ، عزت، جرادات .٢٠

  .التوزيعو 
، بريوت"  الشعر دراسة في أدب األطفالو الطفل "  )م١٩٩٢(عبد الرزاق ، جعفر .٢١

 . دار اجليل
، املدينة املنورة "اآلثار التربوية لدراسة اللغة العربية"  )م٢٠٠٥(خالد حامد ، احلازمي .٢٢

  .دار الزمان للنشر والتوزيع
طرق تعليم اللغة العربية في "  )م١٩٩٦(حسن ، اخلليفة، و، جاسم، احلسون .٢٣

 . جامعة عمر املختار، البيضاء" التعليم العام 
دار ، األردن، عّمان"  مهارات التدريس الصفي"  )هـ١٤٢٩(حممد حممود ، احليلة .٢٤

 . التوزيعو املسرية للنشر 
التربية و تعليم اللغة العربية "  )هـ١٤١٠(مصطفى ، رسالنو ، حممود رشدي، خاطر .٢٥

  .التوزيعو دار الثقافة للنشر ، القاهرة"  الدينية
تقويم مقرر أدب األطفال في أقسام اللغة " ) هـ١٤٢٣( عبد اهللاصاحل ، اخلضريي .٢٦

مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج ، الرياض، جملة رسالة اخلليج"  العربية بكليات المعلمين
  . ، ٣٥ – ١٣ ص ص، ٨٥ع ،  العريب
ـــق تعلـــيم اللغـــة العربيـــة"  )م٢٠٠٣(حممـــد إبـــراهيم ، اخلطيـــب .٢٧ مكتبـــة ، الريـــاض"  طرائ

 . التوبة
 –ابتـــدائي (فصـــول فـــي تـــدريس اللغـــة العربيـــة "  )م٢٠٠٣(حســـن جعفـــر ، اخلليفـــة .٢٨

  .٣ط، مكتبة الرشد، الرياض"  )ثانوي –متوسط 
 الحادي القرن معلم"  )هـ١٤٣٠( مشعان هادي، ربيعو ، عبد طارق، الدليمي .٢٩

 . التوزيعو  للنشر العريب اتمع مكتبة، األردن " تأهيلهو  إعداده أسس العشرينو 
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 اللغــة العربيــة مناهجهــا"  )م٢٠٠٣( عبــد الكــرميســعاد ، الــوائليو ، طــه علــي، الــدليمي .٣٠

 . التوزيعو دار الشروق للنشر ، رام اهللا"  طرائق تدريسهاو 
تدريس و التدريس العام "  )م١٩٩٩(مسري يونس ، صالحو ، الرشيدي، سعد حممد .٣١

   .التوزيعو مكتبة الفالح للنشر ، الكويت"  اللغة العربية
تحديد مطالب اإلشراف على تعليم مقرر "  )هـ١٤١١( عبد اهللاهدى ، الرفاعي .٣٢

الثانوية بمدارس البنات في مدينة مكة و نصوص األدب العربي في المرحلتين المتوسطة 
  .مكة املكرمة، أم القرىجامعة ، كلية الرتبية،   غري منشورة ماجستريرسالة  "المكرمة 

"  الصعوبةو أساليب تدريس اللغة العربية بين المهارة "  )م٢٠٠٦(فهد خليل ، زايد .٣٣
 تطابق التواريخ  .التوزيعو دار اليازوري العلمية للنشر ، عّمان
، ٢ط "مقاالت و قراءة في األدب الحديث بحوث "  )م١٩٩٩(أمحد ، زلط .٣٤

 .دار الوفاء، اإلسكندرية
 للنشر العربية النيل هبة، اجليزة"  للطفولة العربي األدب"  )م٢٠٠٨( أمحد، زلط  .٣٥

  .التوزيعو 
تقويم أداء معلمي اللغة العربية في تدريس " ) هـ١٤٢٤(سعيد حممد ، الزهراين .٣٦

غري  ماجستريرسالة "  القراءة الجهرية لتالميذ الصف السادس االبتدائي بمحافظة جدة
 . مكة املكرمة، القرىجامعة أم ، كلية الرتبية،  منشورة

 التربوي اإلعداد برنامج إسهام مستوى) " م٢٠٠٨( اهللا غرم مرضي، الزهراين .٣٧
 أساليبو  لغويا الموهوب التلميذ بخصائص المعلم الطالب تعريف في القرى أم بجامعة

، املعرفةو  للقراءة املصرية اجلمعية، املعرفةو  القراءة جملة، )٨١( ع"  رعايته طرقو  اكتشافه
 .١٧٧-٩٣، ص ص مصر
"  )األساسيةو قضايا النم(المراهقة و نفسانية الطفولة  " )م٢٠٠٨(حممد ، زيعور .٣٨

  .التوزيعو النشر و دار اهلادي للطباعة ، بريوت
تقويم أداء معلمات اللغة العربية في تدريس "  )م٢٠٠٩(عبري صاحل ، السامل .٣٩

دراسة تقويمية (النصوص األدبية بالمرحلة المتوسطة في ضوء معايير التدريس الحقيقي 
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،  الميةجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلس، الرياض، غري منشورة ماجستريرسالة  " )تطويرية
  .كلية العلوم االجتماعية

دار ، عّمان"  طرائق تدريس اللغة العربيةو صول أ"  )هـ١٤٣١(فتحي ذياب ، سبيتان .٤٠
  .التوزيعو اجلنادرية للنشر 

 ١٤١٠(قصص األطفال في األدب السعودي "  )هـ١٤٢٤(وفاء إبراهيم ، السبيل .٤١
 .النادي األديب بالرياض، الرياض "فنيةو دراسة موضوعية ) هـ١٤٢٠ - هـ 
دار املعراج ، الرياض "أساسيات في أدب األطفال"  )م١٩٩٣(حممود شاكر ، سعيد .٤٢

  .الدولية للنشر
القواعد و تقويم األداء لمعلمي أدب األطفال "  )م٢٠٠٣(جاسم حممد ، السالمي .٤٣

 . التوزيعو دار املناهج للنشر ، عّمان"  النحوية في ضوء الكفايات التعليمية
دار ، عّمان، " طرق تدريس األدب العربي"  )م٢٠٠٣(جاسم حممد ، السالمي .٤٤

  .التوزيعو املناهج للنشر 
 العربية المملكة في االنجليزية اللغة معلمات إعداد ، حممد جواهر، سلطان .٤٥

 كلية،  سعود امللك جامعة، الرياض، هـ١٤٠٩، غري منشورة  ماجستريرسالة  ، السعودية
  .الرتبية
 –آراء و قضايا  –أدب األطفال في الوطن العربي "  )م١٩٩٨(أمحد فضل ، شبلول .٤٦

 .دار الوفاء، اإلسكندرية، "
، القاهرة، ٢ط"  بحوثو  دراسات العربي الطفل أدب"  )م١٩٩٤( حسن، شحاتة  .٤٧

 . اللبنانية املصرية الدار
، ٢ط"  التطبيقو تعليم اللغة العربية بين النظرية "  )هـ١٤١٤(حسن ، شحاتة .٤٨

  .الدار املصرية اللبنانية، القاهرة
 كليات في العلوم معلم إعداد برنامج تقويم"  )هـ١٤٢٥( راشد حممد، الشرقي .٤٩

  .الرياض، العريب اخلليج رسالة جملة )٩٢( ع"  السعودية العربية بالمملكة المعلمين
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االتجاهات المعاصرة في التدريب "  )م١٩٨٣(حنان ، عيسىو ، غامن سعيد، شريف .٥٠
   .النشرو لطباعة لدار العلوم ، بريوت" أثناء الخدمة التعليمية 

، وقضاياه، فنونهو ، تطورهو ، أدب األطفال أسسه"  )م٢٠٠٣(حممد صاحل ، الشنطي .٥١

  .٢ط، التوزيعو دار األندلس للنشر ، حائل" نماذج منه و 
بناء الشخصية منظور و أدب األطفال "  )م١٩٩٧(حممد عبد الرؤوف ، الشيخ .٥٢

 .دار القلم، ديب، ٢ط "تربوي إسالمي 
عبد اللطيف حممد ، دبورو ، حممدسليم ، قارةو ، عبد احلكيم حممود، الصايف .٥٣

دار الثقافة للنشر ، عّمان"  تعليم األطفال في عصر االقتصاد المعرفي) " هـ١٤٣١(
  .التوزيعو 

تدريس اللغة العربية وفقا ألحدث الطرق "  )م٢٠١٠( عبد اهللاعلوي ، طاهر .٥٤

   .التوزيعو دار املسرية للنشر ، عّمان"  التربوية
أدب األطفال في المرحلة االبتدائية النظرية "  )م١٩٩٨(رشدي أمحد ، طعيمة .٥٥

دار الفكر ، القاهرة"  )تقويمهو تحليله  –إخراجه و تأليفه  –أهميته و مفهومه (التطبيق و 
  .العريب
 دار، جدة"  إسالمي منظور من الطفل أدب"  )م٢٠٠٣( أمحد جناح، الظهار .٥٦

  .التوزيعو  للنشر احملمدي
ـــوي طـــرق "  )م٢٠٠٠(حســـني راضـــي ، عبيـــد .٥٧ ـــة مـــن منظـــور ترب ـــدريس اللغـــة العربي ت

 . مكتبة اخلبيت الثقافية، بيشة"  حديث
، " أساليبهو أدواته و مفهومه ، البحث العلمي"  )م٢٠٠٢(آخرون و ، ذوقان، عبيدات .٥٨

  . دار أسامة، الرياض
تقويم النصوص الشعرية في كتب القراءة " ) هـ١٤٢٥(خالد خاطر ، العبيدي .٥٩

 معايير أدب األطفال العليا من المرحلة االبتدائية في ضوء المحفوظات للصفوف الثالثةو 
 . مكة املكرمة، جامعة أم القرى، كلية الرتبية،  غري منشورة ماجستريرسالة  "
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واقع ممارسة الطالبات المعلمات مهارات " ) هـ١٤٢٣(لطيفة صاحل ، العثيمني .٦٠
غري  ماجستريرسالة "  تدريس النصوص األدبية في المرحلة المتوسطة بالعاصمة المقدسة

 . مكة املكرمة، جامعة أم القرى، كلية الرتبية،  منشورة 
دار خوارزم ، جدة" محاضرات في أدب األطفال "  )هـ١٤٣٠(عزة حممد رشاد  .٦١

 . العلمية
، رام اهللا"  الكافي في أسـاليب تـدريس اللغـة العربيـة"  )م٢٠٠٦(حمسن علـي ، عطية .٦٢

 . دار الشروق
 "تدريس اللغة العربية في ضوء الكفايات األدائية"  )م٢٠٠٧(حمسن علي ، عطية .٦٣

  .دار املناهج للنشر والتوزيع، عّمان
تقويم أداء مدرسي اللغة العربية في تدريس اإلنشاء "  )م١٩٩٤(حمسن علي ، عطية .٦٤

 . جامعة بغداد، بغداد، دكتوراه"  اإلمالءو القواعد و 
 الفكر دار، األردن، ٢ط"  األطفال أدب"  )م١٩٩٢( عبداحلميد حنان، العناين  .٦٥

  . التوزيعو  للنشر
" الدليل في تدريس اللغة العربية "  )هـ١٤٢٩(دعاء ، البسطاميو ، فايزة، عوض .٦٦
 . مكتبة الرشد، الرياض، ١ج

 التخصصي الجانب مقررات تحقيق مدى ، )هـ١٤١٩( علي عبدالكرمي، الفتيخة .٦٧
 نظر وجهة من ألهدافها المعلمين بكليات الشرعية العلوم معلمي إعداد برنامج من

،  سعود امللك جامعة، الرياض، غري منشورة ماجستريرسالة  ، الطالبو  التدريس هيئة أعضاء
  .الرتبية كلية
االتجاهات التربوية المعاصرة في تدريس اللغة "  )م١٩٩٨(حممد رجب ، فضل اهللا .٦٨

 . الطباعةو التوزيع و عامل الكتب للنشر ، مصر"  العربية
دراسة تحليلية لمضمون دفاتر تحضير معلمي "  )هـ١٤٢٣(علي عبده ، الفقيه .٦٩

اللغة العربية دروس اإلمالء بالصفوف العليا من المرحلة االبتدائية بمحافظة القنفذة في 
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مكة ، جامعة أم القرى، كلية الرتبية،  غري منشورة ماجستريرسالة  " ضوء معايير مختارة
  . املكرمة

: العملية التربوية في المدرسة االبتدائية" ) هـ١٤٢٥(، إبراهيم حممود، فالتة .٧٠

  . مطابع ادر، مكة املكرمة، ٢ط" تقويمها ، وسائلها، أهدافها
 دار، الرياض"  )المراهقةو  الطفولة(والنم نفس علم"  )م٢٠٠٨( حممد أمحد، قزاقزة .٧١

 . الدويل النشر
علم نفس "  ٢ج، ) م٢٠٠٠(حسن مصطفى ، عبد املعطيو ، هدى حممد، قناوي .٧٢

  .النشر والتوزيعو دار قباء للطباعة ، القاهرة"  التطبيقاتو المظاهر و النم
 "المدخل للتدريس "  )م٢٠٠٥( عبد العزيزصاحل ، النصارو ، راشد محد، الكثريي .٧٣

 . جامعة امللك سعود، طرق التدريسو قسم املناهج ، الرياض
تعليم اللغة العربية "  )م١٩٩٦(إبراهيم حممد ، عطاو ، عبد اهللا عبد الرمحن، الكندري .٧٤

 . ٢ط، التوزيعو مكتبة الفالح للنشر ، حويل" للمرحلة االبتدائية 
، بريوت، ٢ط"  أدب األطفال في ضوء اإلسالم"  )م١٩٩٠(جنيب ، الكيالين .٧٥

  .النشر والتوزيعو مؤسسة الرسالة للطباعة 
دار الكتاب ، العني" تطلعاتو أدب الطفولة واقع "  )م٢٠٠١(نزار وصفي ، اللبدي .٧٦

 .اجلامعي
تقرير المملكة العربية السعودية الدوري الثاني "  )هـ١٤٢٤( اللجنة الوطنية للطفولة .٧٧

  .التعليمو وزارة الرتبية ، الرياض" حول االتفاقية الدولية لحقوق الطفل
ـــة المعرفـــة فـــي "  )م٢٠٠٣(علـــي ، اجلمـــلو ، أمحـــد، اللقـــاين .٧٨ معجـــم المصـــطلحات التربوي

  . عامل الكتب، القاهرة " التدريسالمناهج وطرق 
أثر قراءة المعلمين القصص على تالميذ  " )هـ١٤٢٦( عبد اهللاحممد ، ايدل .٧٩

غري  ماجستريرسالة " القراءة و يجابية نحإلالصف الثاني االبتدائي في تنمية اتجاهاتهم ا
  .الرياض، جامعة امللك سعود، كلية الرتبية،  منشورة
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، الرياض"  المراهقةو الطفولة  وعلم نفس النم"  )هـ١٤٢١(هشام حممد ، خميمر .٨٠
  .الدعاية واإلعالنو التوزيع و أشبيليا للنشر 

دار املسرية ، عمان"  طرق تدريس اللغة العربية"  )هـ١٤٢٧(علي أمحد ، مدكور .٨١
  .التوزيعو للنشر 

"  التطبيقو تدريس فنون اللغة العربية النظرية "  )ه١٤٣٠(علي أمحد ، مدكور .٨٢
  .الطباعةو التوزيع و دار املسرية للنشر ، عّمان
  .دار النهضة العربية، بريوت" وعلم نفس النم"  )هـ١٤٢٣(مرمي  ، سليم .٨٣
مدى تحقيق معلمي اللغة العربية ألهداف " ) هـ١٤١٧( عبد اهللاسلمان ، املعيقل .٨٤

"  تدريس مادة النصوص األدبية لدى تالميذ الصف الثالث المتوسط بمحافظة الخرج
 . الرياض، جامعة امللك سعود، كلية الرتبية،  غري منشورة ماجستريرسالة 

دراسة تحليلية لألهداف السلوكية الواردة في "  )هـ١٤٢٣(سعود  عبد اهللا، املعيقل .٨٥
جملة جامعة  " اللغة العربية في المدارس الثانويةو الخطط الدراسية لمعلمي العلوم الشرعية 

ص  ص، ١ع ، ١٦مج ، مكة املكرمة، اإلنسانيةو االجتماعية و أم القرى للعلوم الرتبوية 
٤١٣ -٣٥٠ . 
 "دليل تدريس اللغة العربية في مناهج التعليم العام"  )م٢٠٠٧(غازي ، مفلح .٨٦

 . مكتبة الرشد، الرياض
تشخيص  –مشكالت تعليم األدب بمدارسنا "  )هـ١٤١٤(حممد حممود ، مقلد .٨٧

وزارة ، البحوث الرتبوية باملديرية العامة للتنمية الرتبويةدائرة ، مسقط، رسالة الرتبية" عالج و 
 . ٧٣، ٧٢ص ص ، التعليمو الرتبية 

ــــــزصــــــاحل ، النصــــــار .٨٨ ــــــد العزي ــــــة "  )م٢٠٠٢( عب اتجاهــــــات معلمــــــي الصــــــفوف األولي

 . جامعة امللك سعود، مركز حبوث كلية الرتبية، الرياض"  القراءة للتالميذو نح
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واقع أداء معلمي اللغة العربية من  " )هـ١٤٢٦( عبد العزيزحممد ، النصار .٨٩
، كلية الرتبية،  غري منشورة ماجستريرسالة ، " غيرهم في الصفوف األوليةو  المتخصصين

 . الرياض، جامعة امللك سعود
 . دار الشروق، رام اهللا"  طرق تدريس اللغة العربية"  )م٢٠٠٦(صاحل حممد ، نصريات .٩٠
، عّمان "  المواقف التعليمية التعلميةتحليل "  )م٢٠٠٧(قاسم صاحل ، النعواشي .٩١
  .والتوزيع والطباعة املسرية للنشردار 
، عّمان"  أدب األطفال في المرحلة االبتدائية"  )م٢٠٠٦(هبة حممد عبد احلميد  .٩٢

  .التوزيعو دار صفاء للنشر 
 .التوزيعو املختار للنشر ، القاهرة" أدب األطفال "  )م٢٠٠١(حممد علي ، اهلريف .٩٣
دار ، العني"  المراهقةو الطفولة و علم نفس النم"  )م٢٠٠٥(علي فاحل ، اهلنداوي .٩٤

  .٢ط، الكتاب اجلامعي
، بغداد"  وسائطه، فنونه، أدب األطفال فلسفته"  )م١٩٧٨(هادي نعمان ، اهلييت .٩٥

 . دار احلرية للطباعة
طرائق تدريس األدب والبالغة والتعبير بين "  )م٢٠٠٤( عبد الكرميسعاد ، الوائلي .٩٦

 . دار الشروق، رام اهللا "التنظير والتطبيق
وثيقـــة مـــنهج اللغـــة العربيـــة للمـــرحلتين االبتدائيـــة "  )هــــ١٤٢٧( التعلـــيمو وزارة الرتبيـــة  .٩٧

 . اإلدارة العامة للمناهج ، الرياض"  المتوسطة في التعليم العامو 
اإلدارة العامة "  االبتعاثو دليل التدريب التربوي " ) هـ١٤٢٣(التعليم و وزارة الرتبية  .٩٨

   .الرياض، االبتعاثو للتدريب الرتبوي 
دار الفكر ، األردنعّمان "  ثقافة الطفل"  )م٢٠٠٤(آخران و ، حممد إبراهيم، ويح .٩٩

  .التوزيعو للنشر 
، مجهورية مصر العربية"  مهاراتهو  مبادئهالتدريس "  )م٢٠٠٨(إمساعيل ماهر ، يوسف .١٠٠

  .سلسلة الكتاب اجلامعي العريب
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 : مصادر االنترنت 
  

، م٢٠١٠الدوحة،" جائزة الدولة ألدب الطفل" وزارة الثقافة و الفنون و الرتاث ، قطر  .١
   :متاح على الرابط التايل 

http://qataraward.softarisit.com  
  .م ٢٠١٠- ١١-٢٥ :وقت الزيارة 

، م٢٠١٠"  المدير العام لأللسكو في اليوم العالمي للكتاببيان " تونس ، األلسكو  .٢
   :متاح على الرابط التايل 

http://www.alecso.org.tn/index.php?option=com_content&task=
&Itemid=325&lang=arview&id=1352  

  .م ٢٠١٠- ١١-٢٥: وقت الزيارة 

باريس ، "  تاب و حقوق المؤلفاليوم العالمي للك"  فرنسا  اليونيسكو  .٣
  :، متاح على الرابط التايل  م٢٠٠٨بريل،أ،٢٨
1/-view/news/23-single-http://www.unesco.org/ar/home/ar    

  .م ٢٠١٠- ١١-٢٥: وقت الزيارة 
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  ا��<:ق
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  )١(ملحق رقم 

  األوليةاألداة يف صورا 
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  ه اهللاوفق   األستاذ/ الدكتور سعادة

  :وبعد   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

 :بعنوان مناهج وطرق تدريس اللغة العربية دراسة لنيل درجة املاجستري يف ختصص الباحث جيري
مدينة بمستوى تمكن معلمي اللغة العربية من مهارات تدريس أدب األطفال في المرحلة االبتدائية (

: ثالثة جماالت هيلتحقيق ذلك مت بناء أداة تتضمن مهارات تدريس أدب األطفال مشلت و ، )الرياض
  . اإلطار النظريو وذلك بالرجوع لعدد من الدراسات السابقة ، التقوميو التنفيذ و التخطيط 

فإنه يأمل من سعادتكم التكرم ، االستئناس بآراء املختصني و حتكيم األداة من الباحث بأمهية  إمياناً و 
  :إلبداء رأيكم فيما يلي ؛ مبنحه جزءاً من وقتكم الثمني

 . الذي تندرج حتتهمناسبة املهارة للمجال مدى  -١
 . وضوح الصياغة اللغوية -٢

مقدراً لكم  ، ذكرمل تُ  إضافة مهاراتو احلذف أو اقرتاحات بالتعديل أو ولسعادتكم تدوين أية ملحوظات أ
  . كرمي تعاونكم

  التقديرو  لكم وافر الشكرو  

  القحطاين بن بداح عبد اهللا/ الباحثأخوكم 

  ﴾ بَياناُت سعادة احملكم ﴿
    اسُم احملكم

     الدرجة العلمية
     املؤهل العلمي
    التخصص 
    ِجهة العمل

 googliksa@gmail.com  /الربيد االلكرتوين وأ                                           /اهلاتف املتنقل: للتواصل على

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
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  ا���Cرة  م  ا�� �ل

� �ل � �C&�
���  
ا����S	 وRوح 

  ا�+و�	
  ا��O&رحا�&�د�ل 

	�
���  
�Sر 
	�
���  

 	:Rوا  
�Sر 

	:Rوا  

أو4ً 
 :

ا�&�ط�ط
  

١  
ــــاً  حيلــــل احملتــــوى حتلــــيالً  لتحديــــد  علمي

   .املهاراتو املفاهيم 
        

  

٢  
مراعيــــــــاً حيــــــــدد األهــــــــداف الســــــــلوكية 

  . مشوليتها
        

  

٣  
حيــــــــدد األســــــــئلة الــــــــيت تقــــــــيس حتقــــــــق 

  . األهداف
        

  

٤  
لعــرض خيتـار أســلوب التهيئــة املناســب 

  . النص األديب
        

  

٥  
حيدد الطريقة املناسبة لتحقيق أهداف 

  . الدرس األديب
        

  

٦  
حيـــــــــدد األنشـــــــــطة التعليميـــــــــة احملققـــــــــة 

  . ألهداف الدرس األديب
        

  

٧  
خيتـــار األنشـــطة التعليميـــة املركـــزة علـــى 
مشـــــــــــــــــاركة األطفـــــــــــــــــال يف املوقـــــــــــــــــف 

  .التعليمي

        

  

٨  
حيدد األنشـطة اللغويـة الـيت ـدف إىل 

  . املهارات اللغوية تعزيز
        

  

٩  
ــــــــة املناســــــــبة  ــــــــار الوســــــــائل التعليمي خيت
لطبيعــــــة املوقــــــف التعليمــــــي وأهــــــداف 

  . األديب الدرس
        

  

١٠  
حيـدد أســاليب تقـومي مناســبة لقــدرات  

   .األطفال ومستويام
        

  

�C&@�Rرى &رون إ�    ��Cرات أ
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  ا���Cرة  م  ا�� �ل

� �ل � �C&�
���  
ا����S	 وRوح 

  ا�+و�	
  ا�&�د�ل ا��O&رح

	�
���  
�Sر 
	�
���  

 	:Rوا  
�Sر 

	:Rوا  

 ً�����
 :

ا�&���ذ
  

١  
يستخدم أساليب التهيئة املناسبة عنـد 

  . عرض النص األديب
        

  

٢  
الســابق بالــدرس يــربط خــربات الــدرس 

  . األديب احلايل
        

  

٣  
يعــــــــــــرض الــــــــــــنص األديب باســــــــــــتخدام 

  . التقنيات التعليمية املناسبة
        

  

          . جيداً  يلقي النص األديب إلقاءً   ٤
  

٥  
يوجـــــه األطفـــــال إىل مالحظـــــة النطـــــق 

   .األداء أثناء االستماعو 
        

  

٦  
ــــــــنص  يطلــــــــب إىل األطفــــــــال قــــــــراءة ال

القــــراءة  موزعـــاً ، مقطعــــاً  األديب مقطعـــاً 
  . فيما بينهم

        

  

٧  
ـــــــــدرب األطفـــــــــال علـــــــــى اكتشـــــــــاف  ي

  . تصويب األخطاءو 
        

  

٨  
تصــــحيح األخطــــاء  إســــرتاتيجيةيطبــــق 

   .يف النص األديب
        

  

٩  
يطــــرح أســـــئلة تفصــــيلية توضـــــح فكـــــرة 

  . معناه بشكل عامو النص األديب 
        

  

١٠  
ــــا و يــــربز نــــواحي اجلمــــال حســــيا  معنوي

   .األديبيف النص 
        

  

            . يستخدم أساليب التعزيز املناسبة  ١١

١٢  
يــدرب األطفــال علــى اإلنشــاد بشــكل 

  . مجاعيو فردي 
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  ا���Cرة  م  ا�� �ل
� �ل � �C&�
���  

ا����S	 وRوح 
  ا�+و�	

  ا�&�د�ل ا��O&رح

	�
���  
�Sر 
	�
���  

 	:Rوا  
�Sر 

	:Rوا  

 ً�����
 :

ا�&���ذ
  

١٣  
 علــــى جــــودة اإللقــــاء يــــدرب األطفــــال

وحسـن االسـتماع ، اجلرأة يف احلديثو 
  . جودة النطقو 

        

  

١٤  
يســــــــــــتخدم اســــــــــــرتاتيجيات متعــــــــــــددة 

  . للوصول إىل املعاين
        

  

١٥  
يســــــــتعني بــــــــبعض الوســــــــائل احلســــــــية 

  . لتوضيح معاين املفردات
        

  

١٦  
ـــــــــدرب األطفـــــــــال علـــــــــى اســـــــــتخراج  ي

معـــــان و األبيـــــات الدالـــــة علـــــى أفكـــــار 
  . من خالل النص األديب بعينها

        

  

١٧  
الثانويــــــة يف و حيــــــدد األفكــــــار الرئيســــــة 

  . النص األديب
        

  

١٨  
يقســــــــــم الــــــــــنص األديب إىل وحــــــــــدات 

  . فكرية
        

  

١٩  
يطلــــــب إىل األطفــــــال حتديــــــد الفكــــــرة 

  . الرئيسة للنص األديب
        

  

٢٠  
ـــــــار بيـــــــت  ـــــــب إىل األطفـــــــال اختي يطل

ــــنص األديب ســــبب و ، أعجــــبهم مــــن ال
  . اختيارهم له

        

  

٢١  
يـــــدرب األطفــــــال علـــــى شــــــرح الــــــنص 

  . األديب بيتاً بيتاً 
        

  

٢٢  
يطلب إىل األطفـال حتديـد املغـزى مـن 

  . النص األديب
        

  

٢٣  
يســــــــتنتج الصــــــــور البيانيــــــــة يف الــــــــنص 

  . األديب
        

  



١٤٧ 
 

  ا���Cرة  م  ا�� �ل

� �ل � �C&�
���  
ا����S	 وRوح 

  ا�+و�	
  ا�&�د�ل ا��O&رح

	�
���  
�Sر 
	�
���  

 	:Rوا  
�Sر 

	:Rوا  

 ً�����
 :

ا�&���ذ
  

٢٤  
الصـــــــــور البيانيـــــــــة  لألطفـــــــــاليوضـــــــــح 

  .باستخدام أمثله قريبة من مستويام
        

  

٢٥  
يطلــــــــب إىل األطفــــــــال ترتيــــــــب بيــــــــت 
ـــــارات معطـــــاة  شـــــعري مـــــن خـــــالل عب

  .هلم

        

  

٢٦  
يســـــتخدم أســـــاليب التحفيـــــز املناســـــبة 

حــــــــول لـــــــإلدالء بـــــــآرائهم ؛ لألطفـــــــال
  . بتفاعل معهاو ، النص األديب

        

  

٢٧  
يـــدرب األطفـــال علـــى اســـتنتاج القـــيم 

  . الشائعة يف النص األديب
        

  

٢٨  
املشـــــــاركة يف و يعـــــــزز مفهـــــــوم التعـــــــاون 

نفــوس األطفــال مــن خــالل تقســيمهم 
  . إىل جمموعات مصغرة

        

  

٢٩  
ــــــــنص  إلقــــــــاءيطلــــــــب إىل األطفــــــــال  ال

  . إلقاء جيداً األديب 
        

  

�C&@�Rرى &رون إ�    ��Cرات أ

 

 

 

 

 



١٤٨ 
 

  ا���Cرة  م  ا�� �ل

� �ل � �C&�
���  
ا����S	 وRوح 

  ا�+و�	
  ا�&�د�ل ا��O&رح

	�
���  
�Sر 
	�
���  

 	:Rوا  
�Sر 

	:Rوا  

 ً�����
 :

ا�&Oو�م
  

١  
يطبــــــق أنــــــواع التقــــــومي املختلفــــــة أثنــــــاء 

          . تقدمي النص األديب
  

٢  
للكشـــــف عـــــن ؛ يطـــــرح أســـــئلة ســـــابرة

          . مستويات األطفال قبل الدرس
  

٣  
يســـتخدم أســــاليب متنوعـــة يف التقــــومي 

          . النهائي للدرس األديب
  

          . يستخدم أدوات تقوميية مناسبة  ٤
  

٥  
ينوع يف اسـتخدام أدوات تقـومي الـنص 

          .)أدائيا، شفويا، كتابيا( األديب
  

٦  
مـــــا و يطــــرح أســــئلة عـــــن الــــنص األديب 

          .يف ضوء األهداف يتضمنه من معانٍ 
  

٧  
يطـــــرح أســـــئلة تقومييـــــة تراعـــــي الفـــــروق 

          . الفردية لألطفال
  

٨  
يطــرح أســئلة تقومييــة شــاملة ملســتويات 

          . السلوكية للنص األديباألهداف 
  

٩  
جيـــري تقوميـــاً بنائيـــاً بعـــد كـــل جـــزء مـــن 

          . أجزاء الدرس األديب
  

١٠  
 يشــــــــــــــــــــخص أخطــــــــــــــــــــاء األطفــــــــــــــــــــال

          . ويصححها
  

١١  
الضــعف لـــدى و يشــخص نقــاط القــوة 

          . األطفال
  

١٢  
يســـــــجل تقـــــــدم األطفـــــــال يف ســــــــجل 
يعكـــــــــس ســـــــــري تقـــــــــدمهم يف عمليـــــــــة 

  .التعلم
        

  



١٤٩ 
 

  ا���Cرة  م  ا�� �ل

� �ل � �C&�
���  
ا����S	 وRوح 

  ا�+و�	
  ا�&�د�ل ا��O&رح

	�
���  
�Sر 
	�
���  

 	:Rوا  
�Sر 

	:Rوا  

 ً�����
 :

ا�&Oو�م
  

١٣  
يشـــجع األطفـــال علـــى تقـــومي تعلمهـــم 

  .لبعضهم اآلخرو ، بأنفسهم
        

  

١٤  
 ينــــوع يف اســــتخدم األنشــــطة التقومييــــة

  .)إثرائياً و ، عالجياً و ، وقائياً (
        

  

١٥  
يقـــــــــــدم بـــــــــــرامج عالجيـــــــــــة لألطفـــــــــــال 

  . الضعيفني لغويا
        

  

١٦  
 يشـــــجع األطفـــــال علـــــى إبـــــداء رأيهـــــم

مـــا مارســـوه يف مواقـــف و مشـــاعرهم حنو 
  . نشاطات التعلمو 

        

  

١٧  
يفعل نتائج التقومي يف حتسني أدائـه يف 

  . تدريس النص األديب
        

  

١٨  
يوظــف نتــائج التقــومي لتحقيــق التغذيــة 

  . لألطفالالراجعة 
        

  

١٩  
 الفهــــم علــــى األطفــــال قــــدرات يقــــيس

  . األديب للنص واستيعام
        

  

٢٠  
يســـتخدم ملـــف االجنـــاز يف تقـــومي أداء 

  . األطفال
        

  

�C&@�Rرى &رون إ�    ��Cرات أ

 

  



١٥٠ 
 

  
  

  

  )٢(ملحق رقم 

  األداة يف صورا النهائية
  

  

  

  

  

  

  



١٥١ 
 

  

  السعوديةالمملكة العربية 

  وزارة التعليم العالي

  جامعة أم القرى

  كلية التربية بمكة المكرمة

  طرق التدريسو قسم المناهج 

 �)&*� �+�,�  

 ��$��"�%� ��&�'� ( ������ �	
 ����  

  البـــداد الطــــإع

��	  ���� �� ��� ��	
������ �  
  

  ورـــدكتـــراف الـــإش

�� ��� �� 
���  �]E
�������  
  أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية المساعد

  

  هـ١٤٣٢/ هـ١٤٣١ الدراسي عاملل الثاني الفصل

  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم



١٥٢ 
 

  
  )  (     : ا������ت ا�و��	

  : ا�م ا,+در�1

B6:+,(        . 05و+= )  (       : 6وع ا  ( 2رp)�+ .  

  : +ر0ز ا^Cراف ا,(ر:وي
  

  :�����ت ا���م 

  : )ا)(�#ري(ا�م ا,+/.م 

  


�وات ا��د�	9دد  :  

  . �6وات6�١٠وات إ,B أ<ل +ن  ٥ )  ( .�6وات ٥أ<ل +ن  )  (

    .N0p9ر�6وات ١٠)  (

  

  : ا�دورات ا�&در���	

  . دور(#ن  – دورة وا5دة )    ( .,م �A5ل B.3 دورات (در�:�1 )  (

  . N0p9ر  FNث دورات )       (
  

  

  

  

  :�����ت ا��<:ظ	 

  

  : ا,(#ر�r                                            :ا,�وم

  

1A5,63وان ا,درس                                         :ا :  

   



١٥٣ 
 

  ا���Cرة  م  ا�� �ل

�C�� م  در 	 &��ن ا���

  �<:ظ�ت

  �Sر �&��ن  �&و
ط	  ���9	

أو4ً 
 :

ا�&�ط�ط
  

ــــــــــد املفــــــــــاهيم  ١ ــــــــــل احملتــــــــــوى لتحدي  حيل
        . االجتاهاتو القيم و املهارات و 

  

          . حيدد متطلبات التعلم السابقة  ٢

مراعيــــــــاً حيــــــــدد األهــــــــداف الســــــــلوكية   ٣
        . تنوعها

  

لعــرض أســلوب التهيئــة املناســب  حيــدد  ٤
        . النص األديب

  

املناسـبة لتحقيـق أهــداف  الطـرق خيتـار  ٥
  . الدرس األديب

      
  

حيـــــــــدد األنشـــــــــطة التعليميـــــــــة احملققـــــــــة   ٦
  . ألهداف الدرس األديب

      
  

٧  
علـــى  األنشـــطة التعليميـــة املركـــزة حيـــدد

مشـــــــــــــــــاركة األطفـــــــــــــــــال يف املوقـــــــــــــــــف 
  .التعليمي

      

  

إىل  الـيت ـدف األدبيـةحيدد األنشطة   ٨
  . املهارات اللغوية نميةت

      
  

ــــــز تعلــــــم ؛ حيــــــدد أنشــــــطة إثرائيــــــة  ٩ لتعزي
        . التالميذ

  

١٠  
ــــــــة املناســــــــبة  ددحيــــــــ الوســــــــائل التعليمي

لطبيعــــــة املوقــــــف التعليمــــــي وأهــــــداف 
  .األديب الدرس

      

  

 املرحليـــــــــــةتقـــــــــــومي الأســـــــــــاليب حيـــــــــــدد   ١١
        .ستويات التالميذناسبة ملاخلتامية املو 

  

األســـــــئلة الـــــــيت تقـــــــيس حتقـــــــق  يصـــــــوغ  ١٢
        . األهداف

  

 تنمــــــيحيـــــدد الواجبـــــات املنزليـــــة الـــــيت   ١٣
        . لدى التالميذاملهارات األدبية 

  

 

 

 

 



١٥٤ 
 

  ا���Cرة  م  ا�� �ل
�C�� م  در 	 &��ن ا���

  �<:ظ�ت

  �&و
ط	  ���9	
�Sر 
  �&��ن

 ً�����
 :

ا�&���ذ
  

١  
يستخدم أساليب يئة شائقة جتذب انتباه التالميذ للنص 

        .األديب

  

        .يربط خربات الدرس السابق بالدرس األديب الالحق  ٢
  

٣  
ُحيسن توظيف التقنيات التعليمية يف عرض النصوص 

        . األدبية

  

        .يلقي النص األديب إلقاًء جيداً   ٤
  

٥  
يدرب األطفال على مالحظة النطق وحسن األداء أثناء 

        .االستماع

  

          . يدرب األطفال على اكتشاف األخطاء وتصويبها  ٦
  

٧  
يطبق إسرتاتيجية تصحيح األخطاء يف إلقاء األطفال 

          . للنص األديب

  

٨  
يطرح أسئلة تفصيلية توضح فكرة النص األديب ومعناه 

          . بشكل عام

  

        .يربز نواحي اجلمال يف النص األديب  ٩
  

          . يستخدم أساليب التعزيز املناسبة  ١٠
  

          . يدرب األطفال على اإلنشاد بشكل فردي ومجاعي  ١١
  

 

 



١٥٥ 
 

  ا���Cرة  م  ا�� �ل
�C�� م  در 	 &��ن ا���

  �<:ظ�ت

  �&و
ط	  ���9	
�Sر 
  �&��ن

 ً�����
 :

ا�&���ذ
  

١٢  
يستخدم اسرتاتيجيات متعددة للوصول إىل املعاين 

          . املنشودة

  

١٣  
يستعني ببعض الوسائل والتقنيات املناسبة لتوضيح معاين 

        . املفردات

  

١٤  
  . يعاجل املفردات والرتاكيب الصعبة مبشاركة تالميذه

          

  

١٥  
يدرب األطفال على استخراج األبيات الدالة على أفكار 

        . ومعان بعينها من خالل النص األديب

  

١٦  
  . حيدد األفكار الرئيسة والثانوية يف النص األديب

            

  

١٧  
يساعد األطفال على اختيار أجود أبيات النص األديب 

       . مصحوبا بالتعليل املناسب

  

١٨  
  . يدرب األطفال على شرح النص األديب بيتاً بيتاً 

            

  

١٩  
يستخدم أساليب التحفيز املناسبة لألطفال؛ لإلدالء 

        . بآرائهم حول النص األديب

  

٢٠  
يدرب األطفال على استنتاج القيم املضمنة يف النص 

             . األديب

  



١٥٦ 
 

 ً�����
 :

ا�&���ذ
  

  ا���Cرة  م
�C�� م  در 	 &��ن ا���

  �<:ظ�ت

  �&و
ط	  ���9	
�Sر 
  �&��ن

٢١  
يشجع األطفال على الربط اهلادف بني 

           . النص األديب ومواقف احلياة

  

٢٢  
حيرص على إشراك األطفال يف املوقف 

              . التعليمي

  

٢٣  
يراعي الفروق الفردية بني األطفال عند 

          . توزيع األنشطة التعليمية

  

٢٤  

يربط الدرس األديب احلايل بفروع اللغة 
العربية األخرى ربطا حيقق تكامل اللغة 

 . العربية
      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



١٥٧ 
 

  ا���Cرة  م  ا�� �ل

�C�� م  در 	 &��ن ا���

  �<:ظ�ت

  �Sر �&��ن  �&و
ط	  ���9	

 ً�����
 :

ا�&Oو�م
  

يطبــــــق أنــــــواع التقــــــومي املختلفــــــة أثنــــــاء   ١
          . النص األديب عرض

عــــــن  للكشــــــف؛ عامــــــةيطــــــرح أســــــئلة   ٢
        . مستويات األطفال قبل الدرس

  

مـــن  جيـــري تقوميـــاً بنائيـــاً بعـــد كـــل جـــزء  ٣
        . أجزاء الدرس األديب

  

يســـتخدم أســــاليب متنوعـــة يف التقــــومي   ٤
        . النهائي للدرس األديب

  

ينوع يف اسـتخدام أدوات تقـومي الـنص   ٥
        .)أدائيا، شفويا، كتابيا( األديب

  

٦  
مــــا و  الــــنص األديب علــــىيطــــرح أســــئلة 

 يف ضــوء األهــداف يتضــمنه مــن معــانٍ 
  . احملددة

      
  

 الفهـــم علـــى األطفـــال قـــدرات يقـــيس   ٧
        . األديب لنصا استيعابو 

  

ة تقومييـــــة تراعـــــي الفـــــروق يطـــــرح أســـــئل  ٨
        . ألطفالالفردية بني ا

  

 ــــاالتيطــــرح أســــئلة تقومييــــة شــــاملة   ٩
        . األهداف السلوكية للنص األديب

  

لـــدى  الضــعفو يشــخص نقــاط القــوة   ١٠
          . األطفال

تقـــومي و يفّعــل اســتخدام التقـــومي الــذايت   ١١
        . األقران

  

 ينــــوع يف اســــتخدم األنشــــطة التقومييــــة  ١٢
        .)إثرائياً و ، عالجياً و ، وقائياً (

  

الضــعف  يقــدم بــرامج عالجيــة ملعاجلــة  ١٣
        . لدى األطفالاللغوي 

  

١٤  
 آرائهــــميشــــجع األطفــــال علــــى إبــــداء 

يف مواقـــف  مـــا مارســـوهو مشـــاعرهم حنو 
  . نشاطات التعلمو 

      
  

يف  يفعل نتائج التقومي يف حتسني أدائـه  ١٥
        . تدريس النص األديب

  



١٥٨ 
 

  ا���Cرة  م  ا�� �ل

�C�� م  در 	 &��ن ا���

  �<:ظ�ت

  �Sر �&��ن  �&و
ط	  ���9	

 ً�����
 :

ا�&Oو�م
  

١٦  
يوظــف نتــائج التقــومي لتحقيــق التغذيــة 

  . الراجعة لألطفال
      

  

١٧  
يســــــــتخدم ملــــــــف االجنــــــــاز يف تقــــــــومي 

  . ألطفالاألديب لداء األ
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  )٣(ملحق رقم 

  الدراسة  حمكمو
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  جهة العمل  التخصص  الدرجة  اسم المحكم  تسلسل

١  
د يوسف سليمان .أ

  الطاهر
  الكلية اجلامعية جبامعة أم القرى  النحو  أستاذ

٢  
دخيل اهللا حممد . د

  الدمهاين
  أستاذ مشارك

طرق و املناهج 
  تدريس اللغة العربية

  جامعة أم القرى –كلية الرتبية 

٣  
حسن جعفر . د

  اخلليفة
  أستاذ مشارك

املناهج وطرق 
  تدريس اللغة العربية

  جامعة امللك عبد العزيزكلية الرتبية 

  أستاذ مشارك  أمحد حممد العريين. د  ٤
طرق و مناهج 

  تدريس اللغة العربية
  جامعة اإلمام كلية العلوم االجتماعية

٥  
حنان سرحان . د

  النمري
  أستاذ مشارك

املناهج وطرق 
  تدريس اللغة العربية

كلية –قسم املناهج وطرق التدريس 
  جامعة أم القرى –الرتبية 

  أستاذ مشارك  وجيه املرسي .د  ٦
املناهج وطرق 

  تدريس اللغة العربية
  كلية الرتبية جامعة طيبة

  أستاذ مشارك  وحيد السيد حافظ. د  ٧
املناهج وطرق 

  تدريس اللغة العربية
  كلية املعلمني جامعة امللك سعود

  أستاذ مساعد  نايل حممد احلجايا. د  ٨
املناهج وطرق 

  تدريس اللغة العربية
  األردن –الطفيلة التقنية جامعة 

٩  
مخيس عبد الباقي . د

  علي جنم
  أستاذ مساعد

املناهج وطرق 
 تدريس اللغة العربية

  الرتبية اإلسالميةو 

مسؤول جودة التعليم بوزارة الرتبية 
مدرب باألكادميية املهنية و التعليم و 

  للمعلمني

  أستاذ مساعد  سامي هزامية. د  ١٠
املناهج وطرق 

  العربيةتدريس اللغة 
  جامعة آل البيت األردنية

١١  
وفاء حافظ . د

  العويضي
  أستاذ مساعد

املناهج وطرق 
  تدريس اللغة العربية

  كلية الرتبية جامعة امللك عبد العزيز

  أستاذ مساعد  خالد خاطر العبيدي  ١٢
املناهج وطرق 

  تدريس اللغة العربية
  كلية الرتبية جامعة امللك عبد العزيز
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  جهة العمل  التخصص  الدرجة  المحكماسم   تسلسل

١٣  
روال نعيم سليم . د

  حسن
  أستاذ مساعد

املناهج وطرق تدريس 
  اللغة العربية

  جامعة شقراء

١٤  
سعاد عبد الكرمي . د

  عباس الوائلي
  أستاذ مساعد

املناهج وطرق تدريس 
  اللغة العربية

  اجلامعة اهلامشية –كلية العلوم الرتبوية 

  أستاذ مساعد  راضي فوزي حنفي. د  ١٥
املناهج وطرق تدريس 

  اللغة العربية
جامعة احلدود  –اآلداب و كلية الرتبية 

  الشمالية

١٦  
عبد اهللا مسلم . د

  اهلامشي
  أستاذ مساعد

املناهج وطرق تدريس 
  اللغة العربية

  كلية الرتبية جامعة السلطان قابوس

  أستاذ مساعد  حممد علي الصويركي. د  ١٧
املناهج وطرق تدريس 

  اللغة العربية
  جامعة امللك عبد العزيز

  أستاذ مساعد  نوال علي زايد. د  ١٨
املناهج وطرق تدريس 

  اللغة العربية
  كلية اآلداب والعلوم اإلدارية

١٩  
حممود عبد احلي علي . د

  إبراهيم
  أستاذ مساعد

طرق تدريس و املناهج 
  اللغة العربية

  كلية الرتبية جامعة امللك فيصل

٢٠  
عبد اخلالق خمتار . د

  عطية
  أستاذ مساعد

طرق تدريس و املناهج 
  اللغة العربية

  كلية املعلمني جامعة امللك سعود

  أستاذ مساعد  زياد أمحد البطاينة. د  ٢١
طرق تدريس و املناهج 

  اللغة العربية
  كلية الرتبية جامعة الطائف

  سلوى حممد عزازي. د  ٢٢
دكتوراه 

الفلسفة يف 
  الرتبية

تدريس املناهج وطرق 
  اللغة العربية

  التعليمو الرتبية 

  حماضر  أمحد علي األخشمي.أ  ٢٣
املناهج وطرق تدريس 

  اللغة العربية
قسم الرتبية كلية العلوم االجتماعية جامعة 

  اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

  حماضر  تركي علي الزهراين.أ  ٢٤
املناهج وطرق تدريس 

  اللغة العربية

االجتماعية  قسم الرتبية كلية العلوم
جامعة اإلمام حممد بن سعود 

  اإلسالمية

    حممد هادي الشهري.أ  ٢٥
املناهج وطرق تدريس 

  اللغة العربية
اإلشراف  –التعليم و إدارة الرتبية 

  الرتبوي
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  )٤(ملحق رقم 
  خطاب قسم املناهج وطرق التدريس لكلية الرتبية
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  )٥(ملحق رقم 

اإلدارة العامة للرتبية والتعليم مبدينة خطاب كلية الرتبية إىل 
  الرياض
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  )٦(ملحق رقم 

  اإلدارة العامة للرتبية والتعليم بالرياضخطاب موافقة 

  على تطبيق الدراسة
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  )٧(ملحق رقم 

  السرية الذاتية لسعادة املشرف املشارك يف تطبيق الدراسة
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  السرية الذاتية

  
  موسى بن عبداهللا بن موسى القرين: االسم 

  .مناهج و طرق تدريس اللغة العربية : التخصص 

  : املؤهالت 

 . بكالوريوس يف ختصص اللغة العربية ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  - ١
ماجستري مناهج و طرق تدريس اللغة العربية ، جامعة اإلمام حممد بن سعود  - ٢

  .اإلسالمية 

  .معلم لغة عربية : العمل السابق 

مشرف تربوي يف ختصص اللغة العربية ، إدارة الرتبية و التعليم بالرياض ، : العمل احلايل 
  .مكتب قرطبة الرتبوي 

  

  


